




هرامش 71 تاراشا -  همانلصف 

: هدنسیون

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا 

: یپاچ رشان 

ناریا یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

هرامش 71 تاراشا -  13همانلصف 

باتک 13تاصخشم 

لوا 14فرح 

ینامسآ ياه  17همزمز 

ییاضر هدیمح  / رابغ لثم  17چیه ،

داژن يدهم  دیما  / دنوادخ وفع  يوجتسج  18رد 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / زبس هخاش  19نیا 

داژن يدهم  دیما  / کشا 20معط 

ییازریم دیعس  دمحم  !/ ساپس ار  24وت 

يدابآ دوواد  هموصعم  !/ نیرتزاین یب  25يا 

هداز یقت  هبیط  / وت يوس  26هب 

ییاضر ناراب  / فوئر زبس  27يا 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / میوج یم  ار  وت  29اهنت 

هداز هجاوخ  ءامسا  / اه هیوم  29بش 

هداز هجاوخ  ءامسا  «/ رازه زا  وت  رکش  کی  »30

هداز هجاوخ  ءامسا  / ...يوش غیرد  نم  زا  33رگا 

یناخ میرک  هزمح  !/ نک يراهب  ار  34مدوجو 

نادامار نیرسن  / نم 35ِنابرهم 

يدیهش هرهز  / یگدنب 36ماقم 

ینامیلس همطاف  / زار 38تولخ 

يردیح همطاف  / شیاین 40لالز 

زبس 43جارعم 

( هولَّصلا َیلَع  ّیَح  )43

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاضر هدیمح  / دیشروخ يوب  زا  43باریس 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / وت ياهتنا  یب  روضح  44يوربور 

یسوط اروح  / تباجا 46میسن 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / حور یلاعت  48هبترم 

ییاضر ناراب  / تمحر 49نابیاس 

رون ياه  هخاش  51رب 

( دیشروخ يامیس  )51

ییاضر هدیمح  / اهوب بش  يوب  51ییاجک يا 

مادقا ینارماک  مرکا  / داد همادا  ار  وت  52دیاب 

لاصو 55دهش 

55هراشا

ییاضر ناراب  اه / تشد  يوس  نآ  55ات 

یقاحسا نیسحدیس  !/ دنرذگ یم  رید  هچ  اه  56هیناث 

نوتیز 59مخز 

يوسوم همطاف  هدیس  / تسا نم  لد  وت  59هاگودرا 

يدابآ دوواد  هموصعم  / راهب یب  60نوتیز 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تحارج 62سیدنت 

نامز هچیرد  64زا 

ناورهن گنج  64عوقو 

64هراشا

داژن يدهم  دیما  / باتفآ 64غیت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / بش یهایس  رد  65هدیزخ 

رسای رامع  67تداهش 

مادقا ینارماک  دمحم  / مالسا لّوا  فص  67رد 

( زورون  ) یسمش ون  لاس  69زاغآ 

69هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ییازریم دیعس  دمحم  / متخرد 69نم 

داژن يدهم  دیما  / نتفکش 70زامن 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اه گنر  72هراونشج 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / راهب هزور  کی  76دنزرف 

مادقا ینارماک  مرکا  / یگدنز 77توارط 

هداز هجاوخ  ءامسا  / لّوحم 79ای 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  اه / هفوکش  81زیخاتسر 

يدمحا زاناس  / اه هفوکش  82هدنخ 

يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  85زور 

ییاضر هدیمح  هتخوس / ياه  85هنارت 

هداز هجاوخ  ءامسا  / ندمت باجح  86رد 

یسوط اروح   / يربارب 87دیشروخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راکشآ 88راوید 

مادقا ینارماک  دمحم  / تساکیرمآ اج  89نیا 

هداز یقت  هبیط  اه / گنر  91يوهایه 

مق هیضیف  هب  يولهپ  نارودزم  92مجاهت 

92هراشا

ییاضر هدیمح  / اه هراوف  زا  تاملک  92ناروف 

هدازربکا ریما  «/ هلّذلااّنِم تاهیه  »93

هداز هجاوخ  ءامسا  / هسامح نوخ و  94يوب 

داژن يدهم  دیما  / یتسه 96هیآ 

يوسوم همطاف  هدیس  / دیما 97فدارتم 

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / تایح 98شطع 

هداز هجاوخ  ءامسا  / راهب شیور  100نذا 

ینرق سیوا  102تداهش 

102هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


يوسوم همطاف  هدیس  / قشع یناهج  فراعملا  102هریاد 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قایتشا 105يوب 

یقلاخ یلع  / رون 106يؤلالت 

ینیسح 108نیعبرا 

108هراشا

ینوطالقس میرم  / داب یلین  ياه  108همخز 

ییاضر هدیمح  / ماش رد  نابیرغ  ماش  113لهچ 

يداب تهزن  «/ ما هدروآ  تسا ، لیلد  لد  رگا  »115

مادقا ینارماک  مرکا  ...تسا / هتشذگ  زور  117لهچ 

ییاضر ناراب  / قارف 119نیعبرا 

داژن يدهم  دیما  / تشذگ زور  لهچ  و  ... 121

هدازرکاذ نیسح  دیس  ...تسا / زور  123لهچ 

رادتسود يدمحا  زاناس  / درُم 125نیمز 

هدازربکا ریما  / تسا هدمآ  127زورما 

رادتسود يدمحا  زاناس  / 128نیعبرا

هداز هجاوخ  ءامسا  / نوخ 129نیعبرا 

یمالسا يروهمج  130زور 

130هراشا

هداز یقت  هبّیط  / هزور لهچ  130ضغب 

يوسوم همطاف  هدیس  / راهب يروهمج  132زور 

یّمرخ هفطاع  / دیدج یخیرات  133أدبم 

تعیبط 135زور 

135هراشا

ییازریم دیعس  دمحم  / زبس 135يولبات 

يوسوم همطاف  هدیس  ییایرد / لگ  هتسد  136کی 

مادقا ینارماک  مرکا  / ناراب 137هنارت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


هداز یقت  هبیط  ...هّللا / 139كرابتف 

البرک فجن و  سدقم  نکاما  هب  قارع  یثعب  میژر  تمرح  140کته 

هدازربکا ریما  «/ ضارتعا »140

تشادهب یناهج  141زور 

141هراشا

یسوط اروح  / تسش دیاب  ار  اه  141مشچ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  یمارگ  ربمایپ  143تلحر 

143هراشا

ییاضر هدیمح  !/ مالس 143...ظفاحادخ 

داژن يدهم  دیما  !/ هنیدم شوپب ، 144هایس 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / اهادرف 147نارگن 

یقلاخ یلع  !/ ناهج ناج  148دوردب ،

یناخ میرک  هزمح  / اه هناورپ  150گوس 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  زور / نیمتشه  150تسیب و 

هدازربکا ریما  / دیرگ یم  هک  تسا  نامسآ  153نیا 

هدازربکا ریما  / اه هنیآ  155لوسر 

هدازربکا ریما  مغ / ياهزور  کیرش  155يا 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  158تداهش 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / تسا بیرغ  مه  زونه  158وا 

يداب تهزن  / منام یم  نم  يور و  یم  159وت 

هدازربکا ریما  / يدرک بلط  بآ  160هعرج يا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / باتفآ گوس  162رد 

هدازربکا ریما  / دش 163دوبک 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  165تداهش 

165هراشا

هدازرکاذ نیسحدیس  / یبوط تخرد  هیاس  165ریز 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


داژن يدهم  دیما  / روگنا 166معط 

هدازربکا ریما  «/ ابرغلا بیرغ  ای  »168

هداز یقت  هبیط  / دنام یم  169رون 

مادقا ینارماک  دمحم  / تنامشچ هب  هدرب  169هانپ 

هدازربکا ریما  / 171سوباپ

ینیوآ یضترم  دیس  ملق ، لها  نادیهش  دیس  دهعتم ، دنمرنه  174تداهش 

داژن يدهم  دیما  / یضترم دیس  بیرغ  هرجنح  174زا 

يوسوم همطاف  هدیس  / قشع 176تیاور 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ایرد هداج  177ات 

هداز هجاوخ  ءامسا  وتسرپ / 179زاورپ 

ییاضر ناراب  / يراهب 181چوک 

ییاضر يدهم  / كاخ 182يانشآ 

يردیح همطاف  لاب / نینوخ  183كدصاق 

اکیرمآ اب  ناریا  یسایس  هطبار  184عطق 

یسوط اروح  / لالقتسا نیریش  184معط 

هاز هجاوخ  ءامسا  / ییاوسر 185سوقان 

هنیدم هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  186ترجه 

186هراشا

ییاضر هدیمح  / دیشروخ ات  تیاه  ماگ  186زا 

یسوط اروح  / دیشروخ 187ترجه 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تزع جوا  188ات 

نادامار نیرسن  / مّسجم 189راثیا 

يزاریش دایص  یلع  دبهپس ، ریما  191تداهش 

يدابآ دوواد  هموصعم  / 191هروطسا

هداز هجاوخ  ءامسا  / 192رادرس

مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  193تافو 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


193هراشا

هداز هجاوخ  ءامسا  باتفآ / 193ناوراک 
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هرامش 71 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 71

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

« لاوحالا لوحلا و  لّوحم  ای  »

! مالس

.مینک ناتراثن  ار  نام  يراهب  مالس  رگید ، راب  ات  داد  نآ  قیفوت  ام  اب  هک  میرکاش  ار  دنوادخ 

.میراد یتلاسر  یگزات ، رارکت  نیا  رد  ام  دش و  زاغآ  رگید  یلاس  تشذگ و  یلاس 

، ناطیش هتسکش و  ناسنا ، لماکت  ّدس  هتسب ، نادجو ، هب  ناسنا  یهدب  رتفد  دیاب  هک  تسا  یلصف  تسا ؛ ناسنا  هبـساحم  لصف  ون ، لاس 
.دوش هتسخ  شیوخ ، ماجنارس  یب  ياه  هسوسو  زا 

نآ زا  شیوخ ، داـهج »  » و ریبدـت »  » اـب میـسانشب ، ار  ناـماه  فعـض  میـشاب ، یبوخ  رگباـسح  میناوتب  هک  تسا  دـیع  یماـگنه  زوروـن ،
.دوب دهاوخ  زورون » نامزور ، ره  ، » تقو نآ  میوش ؛ زاغآ  هرابود  میزیرگب و 

ره ؛(1)  ٌدیِع َوُهَف  ِهِیف  ُهّللا  یَصُْعی  ٍمْوَی ال  ُّلُک  : » دومرف (ع ) یلع نایاسراپ ، يالوم  هک  نیا  هن  رگم  رکفت ؛ يارب  تسا  يا  هناهب  اهنت  راهب ،
؟» تسا دیع  دوشن ، ادخ  ینامرفان  نآ  رد  هک  يزور 

هرعاش نیا  درگلاس  هک  یلاـح  رد  میتخادرپ ؛ نمهب  خیرات 15  رد  یماصتعا ،» نیورپ  تشذـگرد   » عوضوم هب  تاراشا ، هرامش 69  رد 
زا هدافتسا  يارب  میهاوخرذع ، دنمجرا ، ناگدنناوخ  همه  زا  گرزب ، هابتشا  نیا  تباب  زا  هک  نیا  نمـض  .تسا  نیدرورف   15 دنمجرا ،

، تبسانم نیا  ياه  نتم 

.میهد یم  عاجرا  نمهب 1383  تاراشا  هب  ار  ناتسود 

، دـیدج لاس  میوقت  نتـشادن  رایتخا  رد  لیلد  هب  دوش و  یم  رـشتنم  خـیرات  زا  رتدوز  هام  دـنچ  تاراـشا ،»  » نوچ هک ، نیا  رخآ  فرح 
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رامع تداهش   » و ناورهن » گنج  عوقو  : » تبسانم ود  دروم  رد  ام  هبساحم 

تمکح 428. هغالبلا ، جهن  - . 1
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، اه تبسانم  نیا  میدرک ، -  ضرف  هزور  ار 29  دنفسا  هک  ام -  باسح  اب  .دمآرد  بآ  زا  اطخ  رسای ،»

، نیاربانب .تسا  هزور  یس  لاسما ، دنفسا  هک  میتفایرد  یلو  دندش ؛ یم  نیدرورف  لوا  هب  طوبرم 

مه تبـسانم  ود  نیا  هب  هرامـش ، نیا  رد  اـهنیا ، همه  اـب  نیدرورف 84 .  هن 1  دوـش ، یم  طوـبرم  دنفسا 83  هب 30  الاب ، ياه  تبـسانم 
نادنمجرا تسد  هب  عقوم  هب  تاراشا ، میراودـیما  .تسا  هدـش  زاغآ  دنفسا 83  زا 30  دـیدج ، لاس  تاراشا » ، » عقاو رد  میا ؛ هتخادرپ 

مه تبسانم  ود  نیا  بلاطم  زا  ات  دسرب 

.دنربب هرهب 

دینکن اهر  ار  ام  كرابم ! ون  لاس 

ریبدرس
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ینامسآ ياه  همزمز 

ییاضر هدیمح  / رابغ لثم  چیه ،

ییاضر هدیمح 

.تسین نامسآ  وربور ، ِنامسآ 

.مکارت یگدولآ و  هم  رد  هدیچیپ  لباقم ، ياوه 

.مرکیپ ِدنب  دنب  رب  هتسب  ِدنب  زا  نک  میاهر  تسا ؛ هدیکم  ورف  دوخ  رد  ار  میاهاپ  كاخ ، اراگدرورپ !

؟ منک هیرگ  ياه  ياه  مراذگب و  راوید  مادک  رب  رس  ار  ما  ییاهنت  ایادخ !

.اه هیناث  اهزور و  ساکعنا  زج  مونش ، یمن  ییادص  چیه  دنک ؛ یم  مدوخ  یب  اه  هظحل  یخلت  مزودب ؟ نامسآ  مادک  هب  ار  میاه  مشچ 

.كاخ زا  نک  میاهر  تسا ، هدرشف  شیوخ  رد  ار  محور  بیجع  یکاخ ، دبلاک  نیا  ایادخ !

هچ ره  دیاب ، هدرتسگ  نامـسآ ، هچ  ره  دیاب ، هدوشگ  میوربور  هچیرد ، هچ  ره  مرذگب ، دـیاب  .تسا  هدرک  توهبم  ار  میاه  مشچ  رون ،
! دیاب هدیمخ  ورف  كاخ ،

رون ینامسآ  ياه  هخاش  زا  دننیچ  یم  میاه  تسد 

ما يرای  تسا ؛ ُرپ  قلّعت  ياوه  زا  میاه  هیر  میاپ ، رد  هدـیچیپ  كاخ ، دـننک ؛ یمن  میاهر  اه  یگتـسبلد  مرذـگ ، یم  هچ  ره  زا  ایادـخ !
.مرذگب زیچ  همه  زا  ات  نک 

! نارذگب زیچ  ره  هچ و  ره  زا  ارم  مسرب ، وت  هب  دیاب  اهنت 
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؟ يونش یم  ار  میادص  ادخ ! يا 

.ییوت مهاگ  هیکت  تسا ؛ هدش  راوآ  مرس  رب  ما ، هداد  هیکت  هک  راوید  ره  رب  ایادخ !

؟ مناخرچب مشچ  دیشروخ  هب  ور  روحم ، مادک  زا  ادوبعم !

.موش اهر  دیاب  ندیشک ؛ سفن  يارب  ییاوه  ندیرپ ، يارب  یلاب 

.دنواک یمن  دنیوپ و  یمن  مماجنارس  یب  ياه  ماگ  هک  ردق  نآ  ما ؛ هتسخ 

.چیه رگید  و  يا ، هداّجس  مرذگب ؛ مهاوخ  یم  یگتسبلد  چیه  یب  ایادخ ! دننز ؛ یم  وسوس  مریدقت  ِناتشگنا  رس  رد  سوناف  رازه 

.ما هداتسیا  نخس  هب  وت  اب 

.تسا هتشاد  او  روبع  هب  ارم  يا  هدنهد  يرای  تسد  ایادخ !

هب ارم  يا  هظحل  ایادخ ! منهذ ؛ هریاد  زا  دنهج  یم  نوریب  تاملک ، میحر ! ای  نمحر  ای  هّللا ، ای  هّللا ، ای 

.ار ما  یکاخ  رکیپ  دنعلبب  ات  دنا  هدوشگ  ناهد  هانگ ، ياه  بالات  هک  راذگماو  دوخ 

.موش یم  وحم  يرابغ  زا  رتزیچان  وت  هّجوت  یب  هک  هدوهیب  نادکاخ  نیا  زا  هد  زاورپ  ار  ما  یکالفا  حور 

.تساوه میاوه  هن  تسا و  نامسآ  منامسآ  هن  وت  فطل  یب  هک  نک  باریس  ار  مرون  هب  یگنشت  شخب ، ما  یتسه  راپسم ؛ یتسین  هب  ارم 

داژن يدهم  دیما  / دنوادخ وفع  يوجتسج  رد 

داژن يدهم  دیما 

.مدش زاین  یب  هک  نادنچ  يداد ، ما  يزور  يدرورپ و  مرهم  هب  مدوب ، یلفط  يدیرفآ ؛ بیع  یب  ایادخ ! راب 

زا دیا ! هدـنکفا  یهابت  هب  ار  شیوخ  هک  نم  ناگدـنب  يا  : » هک مدـناوخ  يداتـسرف ، ورف  ام  رب  هک  تیاه  تراشب  باتک  رد  ایادـخ ! راب 
هچ نیا  زا  شیپ  هک  یناد  یم  رتهب  دوخ  وت  و  تشذگ .» دهاوخ  دیا  هدرک  هک  یهانگ  ره  زا  ناتدنوادخ  هک  دیشابم ، دیمون  مشیاشخب 

.ما هدرک  اه 
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يارای ار  یسک  رگا  تخیـسگ و  یم  مه  زا  مدوپ  رات و  هنیآ  ره  دناشوپب ، ار  ییاوران  ره  هک  دور  یم  دیما  توفع  زا  هچ  نآ  دوبن  رگا 
.متخیرگ یم  وت  يور  شیپ  زا  مرش ، يور  زا  هک  مدوب  یسک  لّوا  نم  دزیرگب ، شا  هدنرورپ  زا  هک  دوب  نآ 

رفیک نیرتهب  هدنرامش و  نیرتهب  دوخ  وت  سپ  تسا ؛ راکشآ  وت  مشچ  هب  هک  نآ  رگم  تسین ، نامسآ  نیمز و  رد  يا  هدیشوپ  چیه  اّما 
.يا هدنهد 

هچ ...يرذـگ  رد  نم  زا  رگا  یلو  تسین ؛ وت  لدـع  زج  نم  باذـع  مرفیک و  هتـسیاش  ینک ، مرفیک  رگا  هک  راسکاخ  هراچیب  منم ؛ نیا 
.ما هدوب  تشیاشخب  وفع و  شوغآ  رد  زاغآ  زا  هک  میوگب 

.رآ محر  ناسرت ، ناوختسا  تشم  نیا  ناشیرپ و  ناج  نیا  رب  تناهن ، اه  هدرپ  باجح  رد  هوکش  ناهنپ و  ياه  مان  هب  ار  وت  ایادخ ! راب 

ویرغ دراـی ، یمن  ندینـش  ار  دـعر  گـناب  هک  نآ  دـنک ؟ لّـمحت  هنوـگچ  ار  ترهق  شتآ  دروآ ، یمن  باـت  ار  دیـشروخ  مره  هک  نآ 
؟ دروآ بات  هنوگچ  ار  تمشخ 

یناـمرفان هـک  نآ  زا  رت  هدـنیاپ  تا  ینارمکح  دـیازفیب و  نآ  رب  يزیچ  تناربناـمرف  يربناـمرف  هـک  تـسا  نآ  زا  رتـالاو  وـت  یهاـشداپ 
.دهاکب نآ  زا  يزیچ  ناراکهنگ 

هدـنریذپ يا  ریذـپب ، ار  ما  هبوـت  هبترم ! دـنلب  دنمهوکـش  يا  رذـگ ، رد  مهاـنگ  زا  ناـنابرهم ! نیرت  ناـبرهم  يا  رآ ، محر  نـم  رب  سپ 
! راگزرمآ

هدازرکاذ نیسح  دیس  / زبس هخاش  نیا 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

.راذگب نم  ناهد  رد  ار  زبس  هخاش  نیا 

.منک هزم  هزم  ار  قایتشا  نیا  هزم  هدش ، هک  مه  راب  کی  يارب  ات  هاوخب  وت  .میوگ  یم  ار  اعدا  یب  شیاین  نیمه  يرآ !

نیمه سامتلا ، نیمه  یّتح  دشاب ، نم  بلق  هیشاح  رد  هدش  شومارف  تمه  هرذ  کی  نیا  هب  رگا  دشاب ، نم  هب  رگا  هک ! یناد  یم  رخآ 
.وت اب  شیاین  هب  دسر  هچ  دنز ؛ یمن  رس  نم  زا  مه  تساوخرد 
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هظحل شوغآ  رد  ار  وت  تقو  چـیه  هک  یـسک  يارب  یّتح  نم ، يارب  هن  ًالـصا  تسا ؛ داشگ  نم  يارب  وت  ِهوکـش  ِمهف  ِنهاریپ  نک  رواـب 
.تسا دایز  مه  هدرکن  شومارف  شیاه 

.تربارب رد  دروآ  یم  مک  زاب  دنک ، یم  کیرش  شقیاقد  اب  ار  وت  ردقچ  ره  .دوش  یمن  باریس  دیوگ ، یم  وت  زا  هچ  ره  نیمه ، يارب 
هک یلاح  رد  هتشاذگ ، یم  رانک  اه  هظحل  زا  یمهـس  وت  يارب  هک  درک  یم  هابتـشا  درک ؛ یم  هابتـشا  لاح  هب  ات  هک  دمهف  یم  تقو  نآ 

.درک یم  وت  میدقت  یتسد  ود  ار  شدوخ  یتکارش ، چیه  یب  دیاب 

رد هدـنام  اـج  هلاـن  نیمه  یتـح  .دـسرب  ثرا  يا  هچغاـب  اـی  غاـب  هب  هک  يزبـس  ِثاریم  هن  ینـشور ، هظحل  هن  مرادـن ؛ يزیچ  مدوـخ  زا 
.تسا يرگید  يادص  ساکعنا  هدنامیقاب  مه  میولگ  یشومارف 

یم فرح  غارچ  یب  ما ، هتفگ  مه  ًالبق  یـسانش !؟ یم  هک  ارم  هنرگو  ینک ؛ مکمک  دیاب  تدوخ  ما ، هتـسب  وت  اب  هک  ینامیپ  رد  ایادـخ !
.هداج بلق  هب  منز  یم  نادمچ ، یب  مور ؛ یم  هار  هار ، یب  منز ؛

.مشاب مدوخ  نَم  دش  رارق  مدرب ؛ دای  زا  ار  مرارق  .متشادرب  مناَهد  زا  رت  گرزب  همقل  هرابود 

.دشاب قداص  هک  یطرش  هب  تسا ؛ زاب  دیایب  شفرط  هب  هک  یسک  ره  يارب  ششوغآ  هک  ییادخ  یکیرش ؛ يادخ ال  وت 

داژن يدهم  دیما  / کشا معط 

(1) کشا معط 

داژن يدهم  دیما 

ما يراک  هابت  درک و  منت  يزیچ  یب  ِتخر  مندنام ، رود  مدنام و  رود  وت  زا  .دناشوپ  منت  رب  ینوبز  هماج  مندیزغل ، مدیزغل و  ادنوادخ !
.داد نتشک  هب  ار  ملد  هک  تفرگ  تّدش  نادنچ 

.میوزرآ ياهتنم  قایتشا و  مامت  ییوت  هک  منک ، شا  هدنز  ات  مدرگ  رب  وت  يوس  هب  راذگب  سپ 

فطل مهرم  ما  یگتـسکشلد  رب  دـناشوپب و  وـفع  هدرپ  اـب  ار  مناـهانگ  گـنن  هک  تسین  یـسک  وـت  زج  هک  تتوربـج  لـالج و  هب  مسق 
.دراذگب

، ینارب دوخ  زا  ارم  رگا  .ما  هدرک  میلـست  وت  هب  نامرف ، هب  شوگ  يا  هدـنب  لثم  ار  دوخ  ما و  هداتفا  تیاـپ  رد  ما و  هتـشگزاب  ادـنوادخ !
؟ میوجب هانپ  هک  زا  ینادرگ ، زاب  تهاگرد  زا  ارم  رگا  موش و  هک  ِناماد  هب  تسد 

! ما يرابتعا  یب  يراسمرش و  زا  داد  ما ؛ یمان  دب  يراک و  دب  زا  ياو 
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.اه ناوختسا  نیرت  هتسکش  دنویپ  تا ، ینابرهم  تسا و  ناهانگ  نیرت  هایس  شوپ  هدرپ  تا ، يزاون  هدنب  هک  ییوت  ادنوادخ !

زا یناشچب و  مناج  قاذـم  هب  ار  تشزرمآ  ياکنخ  رـشحم ، کشخ  نابایب  رد  یـشخبب و  ار  مراکـشآ  ناهانگ  هک  منک  یم  هلاـن  ار  وت 
.يراذگن ما  هنهرب  توفع ، يادر 

هب دیوشب و  ار  میاه  یتشز  هک  تسرفب  ار  تا  ینابرهم  ناراب  دزادنیب و  هیاس  مناهانگ  بادرم  رب  هک  وگب  تشیاشخب  ربا  هب  ادـنوادخ !
.دزیرب رود  ینیمزرس 

.منامیشپ هک  تتّزع  هب  تسا ، هبوت  هانگ  زا  ینامیشپ  رگا  ادنوادخ !

.مهاوخ رذع  هک  تلالج  هب  تسا ، هبانا  هابتشا ، زا  شزوپ  رگا 

.ییاناوت راک  نیا  رب  هک  نادرگرب ، دوخ  يوس  هب  ارم  ادنوادخ !

.ییابیکش ناراکهانگ  رب  هک  رذگ ، رد  نم  زا 

.یهاگآ شلاوحا  زا  هک  روآ ، محر  ملد  رب 

.يداهن مان  شا  هبوت  يدوشگ و  تشیاشخب  تشهب  هب  يا  هزاورد  دوخ ، وت  ادنوادخ !

«. دیوشن رود  نم  زا  رگید  هک  نانچ  نآ  دییآ ؛ زاب  نم  دزن  : » یتفگ دوخ  وت 

.دشن لخاد  دید و  ار  تشهب  زاب  ياهرد  هک  یبیصن  یب  نآ  درادن ، يا  هناهب  سپ  نیا  زا  هک 

دش و نامیشپ  دیچیپ و  وت  مکح  زا  رس  هک  متـسین  يا  هدنب  لّوا  نم  .تسابیز  وت  زا  وفع  تسا ، تشز  تا  هدنب  زا  هانگ  رگا  ادنوادخ !
.يدیشخب ار  وا  وت  تشگزاب و  دنادرگ و  ور  وت  رما  زا  هک  متسین  یساپسان  لّوا  يدناوخ و  زاب  دوخ  دزن  ار  وا  وت 

.مهرم ار  ناگدروخ  مخز  يریگتسد و  ار  ناگدنامرد  وت  ادنوادخ !

! یشک یم  وفع  هدرپ  ناشیاه  هدرک  رب  یناد و  یم  ار  ناشناهن  راکشآ و  هک  یمحر  لد  هچ  تناگدنب  رب 

.ما هتخاس  هلیسو  ار  تا  ینابرهم  يراوگرزب و  تشپاشخب ، ناتسآ  رب  ما و  هتفرگ  یجنایم  ار  تمرک  فطل و  ملد ، وت و  نایم 

.هد مباوج  مناوخ ؛ یم  تتیانع  لضف و  هب  ار  وت 

.زاسم مدیما  ان  مراودیما ؛ وت  هب 

! نانابرهم نیرت  نابرهم  ییوت  هک  شوپب ، ار  مناهانگ  گنن  ریذپب و  ار  ما  هبوت 
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ییازریم دیعس  دمحم  !/ ساپس ار  وت 

ییازریم دیعس  دمحم 

.يداد ینشور  دیشروخ و  زا  ار  نامرهش  ياه  هرجنپ  مامت  مهس  هک  میئوگ  یم  ساپس  ار  وت  ایادخ !

.يدرک اه  هچغاب  نامهیم  ار  منبش  هک  میئوگ  یم  ساپس  ار  وت 

.يداد تکرب  اه  غاب  هب  يدرک و  راشرس  مدنگ  رطع  زا  ار  نامنیمزرس  ياه  هرجنپ  هک  میئوگ  یم  ساپس  ار  وت 

.یهدن رارق  ناساپسان  زا  ار  ام  میهاوخ  یم  وت  زا  مینک و  یم  رکش  تبوخ  ياه  تمعن  همه  رطاخ  هب  ار  وت  ایادخ !

؛ يداد هیده  ام  هب  مه  ار  رگید  زور  کی  وت  ایادخ !

، میورب يزور  لابند  هب  نآ  رد  میناوتب  ام  هک  نشور  زور  کی 

.میشاب تیارب  یبوخ  ياه  هدنب  میناوتب  مینکب و  شالت 

.نامنیمزرس مدرم  يارب  میهاوخ  یم  يزورهب  یتمالس و  وت  زا  ایادخ !

! ییوت ام  ياهادرف  دیما  همه  درذگ و  یم  مه  زورما  ایادخ !

.نک يراج  نامیاه  گر  رد  ار  تکرح  شالت و  ِنوخ  رادب و  راوتسا  ار  نامیاه  ماگ  ایادخ !

؛ نک هزات  ار  ام  لد  تیاه ، ینابرهم  شراب  ریز  ایادخ !

.دنوش یم  زاب  ناراب  زا  سپ  حبص  کی  رد  هک  ییاه  هچنغ  زا  رت  هزات 

دروخ قرو  ناهج  میوقت  رگید  راب  کی  ایادخ !

.میدرک زاب  مشچ  نشور  حبص  کی  رد  رگید  راب  کی  ام  و 

يدرک نامهیم  یگدنز  ياه  ییابیز  ياشامت  هب  ار  ام  رگید  راب  کی  وت  و 

.يداد ام  هب  ندرک  یگدنز  رتهب  ندش و  رتهب  يارب  هرابود  یتصرف  و 

.مینادب رتهب  ار  نامرمع  ياه  هظحل  ردق  هک  نک  کمک  ام  هب  ایادخ !
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.میشاب هتشاد  ور  شیپ  ار  نشور  ییادرف  ات  میراکب ، نامیگدنز  رازتشک  رد  ار  یگدنب  تعاط و  ياهرذب  نیرتهب  و 

.مینک یم  زاغآ  وت  مان  اب  ار  نشور  حبص  نیا  مه  زاب  ایادخ !

.نزب دنویپ  نتفکش  ناراب و  هایگ و  هب  ار  ام  ياه  لد  ایادخ !

.نک يراهب  دوخ  هب  ار  ام  ياه  سفن  مه  ناتسمز  رد  یتح 

هک نک  عیـسو  ار  نامهاگن  قفا  ردق  نآ  میراذگ ؛ یم  مدـق  یگدـنز  هداج  رد  وت  مان  اب  مینک و  یم  زاغآ  وت  مان  اب  ار  زور  ره  ایادـخ !
.دراذگب اپ  ریز  ار  اه  جوا  نیرتالاب  نامزاورپ ، دادتما 

؛ یتسه اج  همه  رد  وت  یتسه ، هنیآ  رازه  رد  وت  دنیب ، یم  ار  وت  زا  هولج  کی  یسک  ره  دناوخ ، یم  مان  کی  هب  ار  وت  یسک  ره  ایادخ !
.ریگم ام  زا  ار  تتمحر  تفطل و  رظن  يا  هظحل  یتح 

یم ار  وت  مان  رطع  نامتونق  ياه  تسد  میـشک و  یم  سفن  وت  شیاین  يراهب  ياوه  رد  هک  تسا  یتقو  ام  ياه  هظحل  نیرتزبس  ایادخ !
.دنریگ یم  رپ  نامیاه  بل  زا  اعد  ياه  هناورپ  دریگ و 

يدابآ دوواد  هموصعم  !/ نیرتزاین یب  يا 

يدابآ دوواد  هموصعم 

توربج تمحر و  لالز  ياه  هکرب  زا  ناشزاین  ناتشگنا  رس  اب  هک  تسور  نآ  زا  دنا ، هدیـشک  دق  زبس  هنوگ  نیا  رگا  ناتخرد  ایادخ !
.دنشون یم  وت 

دـنیاس و یم  وت  لالج  ناتـسآ  رب  ار  ناش  یگنـس  ياهرـس  هک  تسا  ببـس  نآ  هب  دـنا ، هداتـسیا  اپ  رب  راوتـسا  نینچ  نیا  رگا  اـه  هوک 
یگدنب نشور  هزاورد  هب  ندیـسر  شا  هناهب  اهنت  دنیـشن ، یمن  ياپ  زا  راگزور  ياه  جنر  ناروک  رد  رگا  یتسه  هیام  ناج  نیا  ناسنا ،

.تسوت

مادک شوغآ  رد  باتهم ، یب  نینچ  ییاه  بش  رد  ار  ما  ییاهنت  ياه  ضغب  نادیواج ! قلاخ  يا 

!؟ وت زج  منیشنب  هیرگ  هب  تسود 
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مکارت ار  مروجنر  نامـشچ  دنـشک و  یم  هناـبز  وـت  قارف  مزیه  زا  هک  اـه  هلعـش  ناـمه  تسا ؛ میظع  یـشتآ  زیخ  لواـت  مزاـین  ناتـسد 
.تسا هدرک  غورف  یب  یکیرات ،

!؟ منیزگ نکسم  اجک  رد  وت  شمارآ  تفأر و  نیمزرس  رد  زج  مطالت ، همه  نیا  تیاهن  یب  رد  وگب  نم  اب 

ما یصاع  حور  اهایرد ، جاوما  دنناوت و  یمن  شراگن  ناهج ، ياه  ملق  ار  میاوزنا  باتک  هک  مکورتم  هریزج  نآ  نم  وت ، نودب  ادوبعم !
.دنتسیا یم  یتفگش  هب  ار 

.دریگ یم  ارف  یگریت  ياهربا  ار  مناج  نامسآ  متلغ و  یم  ورف  يدیمون  هرد  قمع  هب  میاهدرد  مکارتم  مجح  رد  وت  یب 

ار تتمارک  لاوز  یب  دیشروخ  دولآ ، هم  درس و  یتاظحل  سپ  زا  مراپس و  یم  وت  هب  ار  ما  هدز  نافوت  حور  ریذپان ! تسکش  گرزب  يا 
.میوج یم 

.نیجآ شطع  یناهد  یمخز و  يا  هرجنح  اب  مناوخ  یم  ار  وت 

ياه باوخ  رد  ار  شا  یباـتفآ  ياـه  هچوک  هک  يرهـش  دـنام ؛ یم  هریخ  وت  رهـش  تسد  رود  رب  مدـنمدرد  هاـگن  منز و  یم  تیادـص 
.ما هتفر  جوا  هب  شدیپس  ناگدنرپ  شود  رب  ما و  هدز  مدق  ما  یکدوک 

! نیرتزاین یب  يا  یخساپ ، وت  اهنت  ار  مناتسد  زاین 

هداز یقت  هبیط  / وت يوس  هب 

هداز یقت  هبیط 

.مرادن تشگزاب  يور 

.تسا هدرک  سح  ار  ییادج  نیا  ياسرف  تقاط  درد  مدوجو  دنب  دنب  اّما  مدرگرب ، هک  مشک  یم  ياپ 

.تسا يراج  میاه  گر  رد  زونه  يرود ، نیا  خلت  معط 

.دنک اود  ار  نآ  دناوت  یمن  وت  زج  یبیبط  چیه  هک  تسا  هدرک  ذوفن  مناوختسا  تشوگ و  تسوپ و  ات  نانچ  هاکناج ، درد  نیا 

.مناوت یمن  مدرگرب ، هک  مشک  یم  ياپ 

.تسا هدنام  مدمجنم  هدز و  خی  حور  رب  مرش  قرع 
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یمن تلجخ  یگدنمرش و  ياه  همان  هبوت  زج  يزیچ  منک ، یم  رورم  شیوخ  تواضق  هالک  اب  ار  ما  یهایسور  ياه  هدنورپ  هک  راب  ره 
.مبای

يرپـس ندوب  وت  یب  ياـه  هظحل  موش  یهایـس  رد  رگید  راـب  کـی  هک  نیا  روصت  یلو  مدرگرب ؛ مهاوخ  یم  مرادـن و  تشگزاـب  يور 
.دزادنا یم  تشحو  هب  ارم  منک ،

.مدرگ زاب  مهاوخ  یم 

.مشابن رود  تتیاده  رون  وترپ  زا  يا  هظحل  مخرچب و  وت  رون  عمش  درگ  هب  يا  هناورپ  نوچمه  مهاوخ  یم 

.نکش دهع  يا  هدننک  هبوت  زج  متسین ، یسک  مناد  یم 

تمحر راوج  رد  يزور  هک  يا  هدنرپ  تسا ، هدـش  شیوخ  سفن  سفق  ریـسا  هک  رپ  لاب و  یب  يا  هدـنرپ  زج  متـسین ، یـسک  مناد  یم 
.تسا هدوب  تتوکلم  غاب  غرم  وت ،

.ما یسک  یب  مامت  اب  ما ، یناوتان  مامت  اب  دوخ ، نکلا  نابز  اب  مناوخ ؛ یم  ار  وت  اهلاراب !

يدب هچ  نآ  ره  شخبب  وا  نابز  تسد و  رب  ریگ ، دوخ  مرک  فطل و  هیاس  ریز  ار  تهانپ  یب  هدنب  نیا  رگید  راب  شوپ ، مرج  میرک  يا 
.تسا هدرک  هک 

! تسین يدوجو  چیه  وت  دوجو  یب  تسوت و  زا  همه  مدوجو  هک  يا 

.بایرد ار  تا  یتسه  تاّرذ  رد  هدش  مگ  رابغ  نیا 

ییاضر ناراب  / فوئر زبس  يا 

ییاضر ناراب 

! نک مراهب 

! ناراز هزبس  توارط  يا  راهب ! هناگی  یهلا !

.دش هدوشگ  وت  نذا  هب  نیمز ، دولآ  باوخ  ياه  مشچ  رگید  راب 

.دننیشنب باق  هب  ار  شناگدید  يافص  ناراس ، همشچ  دننک و  نت  رب  زبس  يابق  شوپ ، زبس  رفاسم  نآ  دای  هب  ناتخرد  ات  یتساوخ  وت  زاب 

، يا هدناشن  اه  لگ  هرهچ  رب  دنخبل  يا و  هدیمد  حور  نیمز  هتسخ  ِناج  رب  راب ، رگید  هک  کنیا 

.اشگب درس  هدز  ناتسمز  حور  نیا  رب  ار  تتیانع  ِناگدید  مه  يا  هظحل 
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.دبات یمن  مدوجو  ِدرس  کیرات و  يارس  رد  دیشروخ  ما و  هدمآ  راتفرگ  نایصع  هدنزغل  ياه  هداج  رد  هنوگچ  هک  نیبب 

! فوئر زبس 

.مریگب ناج  وت  تیانع  ریرح  رد  ات  هِد  مهانپ  اشگب ؛ نم  يوس  هب  ار  تا  يرای  رهم و  مرگ  شوغآ 

.دنکفا هیاس  مرس  رب  هشیمه  ات  تا  ینابرهم  ِباتفآ  راذگب  نک و  مراهب 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  / میوج یم  ار  وت  اهنت 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

قشع و تمظع و  رون و  هشیمه  يا  .ینادـیماان  دـیما  هک  مناوخ  یم  ار  وت  اـهنت  یناـهانپ و  یب  هاـنپ  هک  میوج  یم  ار  وت  اـهنت  اـنابرهم ،
.ما هدمآ  تهاگرد  هب  وت ، شیاشخب  دیما  هب  متیصعم  مامت  اب  لالج !

زا اـت  مور ، یم  اـیور  هب  وت  داـی  مرگ  شوغآ  رد  مدرگ و  یم  مارآ  تهاـگن  مادـم  شمارآ  رد  وت ! راـثن  تداـبع  مـالک  نیرتاویـش  يا 
.دناسرب میقتسم  یطارص  هب  ار  مناشیرپ  هشیمه  راکفا  تششخب ، مرک و  تسد  میاهایور  ياجکان 

.قلطم يدیپس  هب  مشیدنا ؛ یم  وت  هب  یکیرات ، ییاهنت و  رد  هتفخ  اراگدرورپ !

هـصالخ هک  ار  مهاگیب  هاگ و  ياه  هتـساوخ  خـساپ  مشخب و  یم  ناماس  بُولُْقلا » ُِّنئَمْطَت    ِ هّللا ِرْکِذـِب  الَأ   » اب ار  ما  یناماس  یب  اـنابرهم !
.میوج یم  ءوُّسلا » ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ   » رد اهنت  تسوت ، تمارک  تمحر و  هرفس  رد  هدش 

هب .مهن  یم  ردق  ار  تا  یگـشیمه  فطل  میوج و  یم  ار  وت  نارک  یب  تبحم  تسا ، زاین  رـسارس  هک  مزامن  رد  نادواج ! یندـناوخ  يا 
.ما يریذپب  تا  هدننک  هبوت  ناراکهانگ  نیب  هک  يدیما 

هداز هجاوخ  ءامسا  / اه هیوم  بش 

هداز هجاوخ  ءامسا 

يونش یم  روبص  ارم  ياه  هیوم  بش 

يا هدناوخن  ِنحل  ره  اب 
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راکشآ ناهن و 

دننک یم  مزیربل  و 

وت ياه  هناش  ّتینامحر  ِتباجا 

ارم ياه  مشچ  قه  قه  هک 

.دنا هداد  وربآ 

هداز هجاوخ  ءامسا  «/ رازه زا  وت  رکش  کی  »

هداز هجاوخ  ءامسا 

! یهلا

! سرتسد رد  هشیمه  يا 

.هدولآ هانگ  هب  ینت  هتخیسگ و  راسفا  یسْفَن  هتفرگ ، راگنز  یبلق  هدنام ، نیمه  اهنت  نم  زا 

.نیشتآ ياه  ضغب  زا  هتفرگ  شتآ  میولگ  تمادن ، زا  تسا  رو  هلعش  مهاگن 

.متریصب مشچ  رب  هدش  روک  یهرگ  مناهانگ  هک  هانگ  ینیگنس  همه  نیا  زا  مزیرگب  دیاب  بشما 

! یهلا

؟ مریگب هدیدان  ار  هوکُش  مه  نیا  منیشنب و  هوْکِش  يوناز  رب  هناساپسان ، نینچ  نیا  متسناوت  هنوگچ 

!؟ منیچن یلُگ  مرذگب و  تتمارک  هنارک  زا  متسناوت  هنوگچ 

.مسرب منتشیوخ  هب  مهن و  مدوخ  رب  اپ  بشما  دیاب 

.مبایب ار  نامیا  هلبق  دیاب 

! یهلا

نک یفطل  زین  وت  مبارخ ، تسم و  هچ  رگا  »

« زادنا بارخ  هتشگ  رس  ِلد  نیا  رب  رظن 
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.مزادنا كاخ  هب  هرطق  هرطق  ار  مرورغ  وت ، ِهاگشیپ  رد  دیاب 

.منکشب ار  نارگ  ِرَس  نیا  مرادرب و  يراسکاخ  عضاوت و  ِگنس  دیاب 

.منک درخ  ار  یلاشوپ  ّتینم  نیا 
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! یهلا

.مبلط یم  ددم  اهنت  وت  زا 

.منک هیکت  تدیما  راوید  رب  رگید  راب  کی  ات  نک  ما  يرای 

درک مناوتن  رارق  یمد  وت  یب  نم  »

درک مناوتن  رامش  ار  وت  ساسحا 

ییوم ره  دوش  نابز  نم  نت  رب  رگ 

« درک مناوتن  رازه  زا  وت  رکش  کی 

! موش قرغ  تتبحم  يایرد  رد  اباحم  یب  راذگب 

! دوش مناماد  هدنبیز  فافع ، ياه  هفوکش  راذگب 

! یهلا

!؟ منادرگب يور  وت  زا  میوشب و  تا  يرای  زا  تسد  مسیونن ، وت  زا  هنوگچ 

.دزرل یم  میاه  هناش  هنارابکبس  هچ 

.ینیگنس همه  نیا  زا  ما  هتخیرگ  منک  یم  ساسحا 

.منک یم  سح  ما  هرهچ  رب  ار  کشا  رگشزاون  ِناتسد 

.مخرچ یم  مخرچ و  یم 

.منک یم  رذگ  تیاه  ینابرهم  هیشاح  زا 

.مُگ نم  ییادیپ و  وت  مرگن ، یم  وس  ره  هب 

: منک یم  همزمز  گنرد  یب 

یناراب ناسرب  تیاده  ربا  زا  بر  ای  »

« مزیخرب نایم  یجوم ز  وچ  هک  ناز  رتشیپ 

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


: مناوخب هشیمه  دیاب 

«. درک مناوتن  رازه  زا  وت  رکش  کی  »

هداز هجاوخ  ءامسا  / ...يوش غیرد  نم  زا  رگا 

هداز هجاوخ  ءامسا 

؟ تشاد مهاوخ  هچ  ینک ، غیرد  رگا  نم  زا  ار  تدوخ  ایادخ !

؟ دنادب يزیچ  یگدنز  زا  هک  نآ  یب  دپت ، یم  كاخ  رد  هک  ینت  زج  تشاد  مهاوخ  هچ  وت ، یب 
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؟ مزیرگب اه  تسه  هچ  ره  زا  شنتساوخ  زاین و  رد  منیشنب و  قشع  ریسفت  هب  هک  تشاد  مهاوخ  هچ  وت ، یب 

؟ منک زاغآ  شمان  ندناوخ  قوش  هب  هک  تشاد  مهاوخ  هچ  وت ، یب 

؟ دراذگ یمن  متباجا  یب  دونش و  یم  ار  میادص  شا  ییاهنت  ياهتنا  یب  رد  منادب  هک  تشاد  مهاوخ  هچ  وت ، یب 

؟ سوسفا غیرد و  زج  تشاد  مهاوخ  هچ  وت ، یب 

!؟  ...كالفا زا  هدنام  ییاه  تسد  ...كاخ ؛  رد  هدنام  ینت  زج  نم ، زا  دنام  دهاوخ  هچ  وت  یب  ایادخ !

یناخ میرک  هزمح  !/ نک يراهب  ار  مدوجو 

یناخ میرک  هزمح 

! نک يراهب  ار  مدوجو 

! راصبالا بولقلا و  ّبلقم  ای 

.بهتلم يداش  هب  ار  ملد  نک و  بلقنم  یشوخ  هب  ار  مبلق  اراگدرورپ !

.نادرگ هدوسآ  تسا ، مشچ  ورهر  هک  ار  مبلق  زاس و  كاپ  تسا ، بلق  هنزور  هک  ار  ممشچ 

.مراد هگن  دب  زا  سپ  مراپس ؛ یم  وت  هب  هدید  لد و 

.يارایب دوخ  فطل  هب  ار  نورد  نوریب و  نک و  هناراهب  ار  ام  مشچ  بلق و  سپ  دش ؛ ون  زور  دمآرب و  رگید  یلاس  يرآ !

! راهنلا لیللا و  ّربدم  ای 

! تسوت نامرف  هب  یتسه  مظن  هک  نآ  يا  تسوت ، رما  هب  نیمز  شدرگ  هک  نآ  يا  تسوت ، تسد  رد  دیشروخ  شخرچ  هک  نآ  يا 

.دوش زبس  نامراگزور  هناراهب و  نامرمع  میوقت  ات  امرف  ردقم  یشوخ  هب  ام  ریدقت  زاس و  مظنم  ریبدت ، هب  ام  راک 

! ایادخ

وت هاگرد  هب  نامزامن  میتفگ و  وت  اب  نامزار  میتخود ، وت  ددم  هب  دیما  مشچ  میتخومآ و  وت  یگدنب 

.راد نامتمالس  هد و  نامنامیا  .میدرب 
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! لوحالا لوحلا و  لّوحم  ای 

نوچ مدوجو  ات  يوشب ، دوخ  تمحر  يایرد  رد  ار  ملد  ریذپب و  هتشذگ  ناهانگ  زا  ار  مرذع  تسا ، هدیسر  هار  زا  ون  یلاس  هک  نونکا 
.دوش يراهب  تعیبط ،

نادامار نیرسن  / نم ِنابرهم 

نادامار نیرسن 

زا دنک  یمن  میاهر  سک  چیه  مغ ، زا  دهد  یمن  متاجن  سک  چیه  تسین ، وت  يوس  هب  يا  هنزور  چیه  منم ، هک  نادـنز  نیا  رد  ! ایادـخ
.متام

! هدز خی  ياه  لد  شخب  امرگ  تراونا  غیرد  یب  شبات  يا  بات ، ملاع  دیشروخ  يا  باتب ، نم  رب 

ناتـسد تساـجک  شتبحم ؟ همزمز  هب  ارم  دـهد  یلـست  دـیاشگب و  میوس  هب  ار  هبوت  ياـه  هرجنپ  هک  تتمحر  راونا  تساـجک  ایادـخ !
؟ دیما دشخب و  یگدنز  لالُز  متقادص  کچوک  ياه  هشیر  هب  هک  يرگشزاون 

ما یلاخ  تسد  سپ  تسا ؛ یگشیمه  تتیانع  فطل و  قشع و  هبذج  اما  دنلب ، مزاین  ناتـسد  تسا و  کچوک  ما  یئادگ  هساک  ایادخ !
.نکم ما  یلاوح  نیا  نامدرم  هدنمرش  نادرگم و  زاب 

؟ ینک متباجا  هک  تمیارس  اعد  ِلزغ  نیمادک  اب  نم ! نابرهم 

؟ یهد مباوج  هک  تمناوخب  تگرزب  فاصوا  مادک  اب 

؟ یناشوجب ما  هنیس  نابایب  زا  ار  تتفرعم  ياه  همشچ  هک  منک  فارتعا  مرقف  تیاهن  هب  سامتلا ، اجتلا و  نیمادک  يافص  هورم و  رد 

.تسا هاتوک  متمه  كدنا و  ملمع  هچ  رگا  مراد ؛ تتسود  ما ! يراودیما  همشچرس  وت  هعساو  تمحر  يا 

.مزومایب ندش  هناورپ  منزب و  نوریب  اه  سوه  اهاوه و  هلیپ  زا  ات  ما  هدمآ 

.مسرب یشمارآ  هب  ات  مراذگب  نیمز  رب  ما  هتسخ  ياه  هناش  زا  ار  مناهانگ  راب  هلوک  ات  ما  هدمآ 

«! درادن یقیفر  هک  سک  نآ  قیفر  يا  »

يا اشگب  میور  هب  ار  تتمحر  شوغآ  رادرب و  منامیشپ  هتسخ و  نیبج  زا  هرگ  ایب 

! نانابرهم نیرت  نابرهم 
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يدیهش هرهز  / یگدنب ماقم 

(1) یگدنب ماقم 

يدیهش هرهز 

! اراگدرورپ

.درک دناوتن  عنم  ار  تششخب  يدحا  هک  ینامحر  يا 

! امیحر

يراز عرـضت و  تروضح  رد  دنک و  زارد  تهاگرد  هب  زاین  تسد  يا ، هدنب  هاگره  یهد و  یم  شاداپ  ار  ناگدنب  کین  لمع  هک  يا 
.ییامن یم  فرطرب  ار  شا  يراتفرگ  باجتسم و  ار  شیاعد  ینک و  یم  محرت  وا  رب  دیامن ،

! تاجردلا عیفر  ای 

.يرب یم  الاب  دنا ، هدش  لیلذ  راوخ و  هانگ ، ترثک  رثا  رد  هک  نآ  زا  سپ  ار  تناگدنب  ماقم  هک  یگرزب  نآ  ییوت 

! اهلا راب 

.تسوت يوس  هب  نم  تشگزاب  ینم و  راگدرورپ  وت  هک  مناد  یم  هک  یلاح  رد  مدروآ ، وت  يوس  هب  ور  تتمحر  دیما  هب 

! ایادخ

« .اهوصحت هّللا ال  همعن  اودعت  نا   » يا هدومرف  یحو  رون  رسارس  مالک  رد  وت  هک  نآ  لاح  میوگب ؟ تتمعن  نیمادک  زا 

!؟ يدیشخب یگدنز  نم  هب  مدوب ، دوبان  تسین و  هک  نیا  زا  دعب  هنوگچ  هک  میوگب ، تایح  تمعن  زا 

!؟ یتشاد مظوفحم  ناراگزور  تارییغت  رهد و  عناوم  نامز و  ثداوح  زا  هنوگچ  هک  تنارک  یب  فطل  زا  ای 

وه اظفاح و  ریخ  هّللاف   » هک تسوت  یـسدق  مالک  ینم و  يادـخ  عناص و  وت  هک  ارچ  ینک ؛ ظفح  ار  تا  هدـنب  یناوت  یم  وت  اهنت  هتبلا  و 
«. نیمحارلا محرا 

! ادوبعم

ار وت  هک  تلالض  رفک و  ناربهر  تموکح  نارود  رد  ارم  هک  مشاب ، تمعن  نیا  رازگرکش  مناوت  یم  هنوگچ 

تفرگ رارق  نیا  رب  تا  هدارا  هکلب  يدرواین ؛ ایند  هب  دنتشاد ، زیتس  رس  تا  يدبا  یلزا و  ماقم  اب  هدرک و  بیذکت 
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دمحم ترـضح  دـیحوت ، راد  هیالط  دوجو  تکرب  زا  یتسرپ ، هناگی  دـیحوت و  رون  هک  مراذـگب  یتیگ  هصرع  هب  اپ  یناـمز  رد  نم  هک 
.دشاب هدرک  نشور  ار  اج  همه  تتیاده  غارچ  هدنکفا و  وترپ  یتیگ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیما 

! یهلا

! ینیقلاخلا نسحا  هک  یتسار  هب  يدرک و  قلخ  هتسارآ  لماک و  تقلخ  اب  ارم  هک  یفوطع  نابرهم و  نامه  وت 

، تسوت تعنـص  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  محراوج  اـضعا و  ماـمت  يدرک و  ظـفح  اـیالب  زا  ارم  مدوب ، ناوتاـن  یکدوـک  هک  هاـگ  نآ 
.يداد شرورپ 

تمکح بیاجع  ناریح  ارم  ماهلا و  مبلق  هب  ار  تتفرعم  هاگ ، نآ  مدیـسر ؛ لامک  دشر و  دـح  هب  هک  نیا  ات  يدوزفا  متیبرت  رب  لاس  ره 
.يدومن شیوخ  ياه 

نابز رب  ار  وت  مان  نداتـسیا و  تا  ییایربک  هاگراب  لـباقم  رد  تسا  شخب  تذـل  هچ  هک  یتسار  هب  يدرک و  بجاو  نم  رب  ار  تتداـبع 
! ندروآ

يداد هداشگ  يا  هنیـس  گرزب و  یحور  مریذپب و  دـندروآ ، یحو  هب  تقحرب  ناربمایپ  هک  ار  یقیاقح  هک  يدرک ، اطع  یـشنیب  نم  هب 
.میآ لیان  میلست  اضر و  ماقم  هب  تتوربج  لالج و  ربارب  رد  ات 

.يدرک اطع  نم  هب  هک  تسوت  تمحر  فطل و  نارک  یب  يایرد  زا  يا  هرطق  نیا  و 

دورد و هک  مهاوخ  یم  وت  زا  دننک و  یم  تشیاتـس  لسرم ، يایبنا  برقم و  ناگتـشرف  هک  هنوگ  نآ  میوگ ؛ یم  ساپـس  ار  وت  ایادـخ !
، لاح ره  رد  ارم  ینک و  راثن  شکاپ  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  تا  هدـیزگرب  بیبح و  رب  ار  تنایاپ  یب  مالس 

.یهد رارق  تیاه  تمعن  رازگ  رکش 

ینامیلس همطاف  / زار تولخ 

ینامیلس همطاف 

ار مدوجو  نانچ  اشخبب و  ملقع  یکدوک  رب  مدـش ، بکترم  تلاهج  هدرپ  سپ  رد  هک  ار  هچ  نآ  ریذـپب و  ار  مرذـع  بویغلا ! مّـالع  اـی 
.دیاشگب مناج  هرهچ  زا  هانگ  باجح  هک  نادرگ  تقشع  وترپ  زا  لامالام 

.یکیرات ياه  هلیم  تشپ  محور ، هدنرپ  تسا و  هانگ  بادرگ  ریسا  مدوجو ، ياپ  هک  بایرد  ارم  افعّضلا ! نیعم  ای 

هدنمرش ما  یتسه  هک  هد  تاجن  هانگ  نیگمهس  جاوما  زا  ار  باذع  ياه  هرخص  یمخز  نیا  یهلا ،

.تششخب هاگن  مین  سمتلم  مدیما ، تسا و  یخاتسگ  همه  نیا 
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.دزات یم  مربص  ياه  هشیر  رب  هنامحر  یب  مغ ، لیس  دنازرل و  یم  ار  متقاط  ياه  هناش  یگدنامرد ، مومغلا ! سّفنم  ای 

.تمحر هنشت  متفرعم ، هتوب  تسا و  تلفغ  ياه  هیاس  نادنبخی  زا  نازیرگ  تقشع و  هرارش  رارق  یب  مدوجو ، تارذ  رّونلا ! رون  ای 

کلاس  » هک شاب  ما  يداه  یگدـنز ، ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  تدوجو ، یّلجت  اب  نک و  كاپ  ملد  حول  زا  ار  تلاـهج  شقن  یهلا ،
« .تسود هب  هار  دربب  تیاده  رون  زا 

.دنکش یم  ار  مرپ  لاب و  هسوسو ، نافوت  دریگ و  یم  زاورپ  قوش  تفطل  مرح  ياوه  هب  مناج  رتوبک  مرحلا ، تیبلا و  ّبر  ای 

.دنسپم ار  مرپ  لاب و  نتسکش  ییوت ، مدیما  اهنت  اراگدرورپ ،

َرْهَظ ای  : » مروآ یم  رب  دایرف  مدوجو  مامت  اب  منک و  یم  زارد  تمرک  تعـسو  يوس  هب  زاین  تسد  هداـتفا ، رود  بیرغ  نیا  نم ، ایادـخ !
« نیِجّاللا

ناـیغط هب  رـس  رورغ ، هّلق  جوا  رد  زاـب  نم  يداد و  متاـجن  اـه  هاـگترپ  زا  يدیـشخب و  مناـما  فوخ ، يداو  رد  هک  رایـسب  هچ  ایادـخ !
.مزوس یم  ینامیشپ  شتآ  رد  کنیا  متشاذگ و 

.زار ياه  بش  تولخ  مدمه  اهنت  قداص ، دهاش  نیا  کشا ، هار و  ندومیپ  زا  ناوتان  ییاپ  هشوت و  زا  یهت  تسد  ما و  هدنام  نم 

ثایغ ای  : » یهد یم  متاجن  دـشک ، یم  منورد  هب  هنامحر  یب  هک  یبادرم  نیا  زا  ینک و  یم  متباجا  مناد  یم  هک  مناوخ  یم  ار  وت  اـهنت 
«. نیثیغتسملا

يردیح همطاف  / شیاین لالز 

يردیح همطاف 

ار ام  ياه  لد  يوق  نک  یهلا  »

ار ام  يادیش  رطاخ  هد  افص 
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تمحر هار  زا  لوبق  نک  یهلا 

« ار ام  ياوآ  رگد  ياوآ  وچ 

ار متین  هدـب و  رارق  اه  نیقی  نیرتهب  ارم  نیقی  ناسرب ، ناـمیا  بتارم  نیرت  لـماک  هب  ارم  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  یهلا !
(1) .نادرگ صلاخ 

.تسین یهار  تیاهتنا  یب  فطل  تمحر و  زج  میارب  یهلا !

.نک كاپ  ملد  نامسآ  زا  تلفغ  رابغ  مدوبعم !

.زاسم هدولآ  ربکت  رورغ و  هب  ارم  هد و  نم  رب  شیاشگ  یهلا !

.يراد یم  تسود  دوخ  هک  نک  ما  هنوگ  نآ  زاس و  دنم  هرهب  تا  هتسیاش  تیاده  هب  ارم 

.نک لالز  دیما ، زا  یناراب  هب  ار  ما  هنشت  هتسکش و  لد  شاب و  مهرم  ار  ما  هتسخ  هاگن  نک ، مباریس  تتمحر  لالز  زا  یهلا !

.مشاب نامولظم  روای  متسیاب و  نارگمتس  ربارب  رد  هک  نک  اطع  يدنمورین  تسد  نم  هب  یهلا !

.مهد رارق  ممالک  تنیز  ار  وت  نافرع  بان  لالز  ات  هد  نم  هب  ییایوگ  نابز 

ار متین  هدـب و  رارق  اه  نیقی  نیرتهب  ارم  نیقی  ناسرب ، ناـمیا  بتارم  نیرت  لـماک  هب  ارم  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  یهلا !
(2) .نادرگ صلاخ 

.تسین یهار  تیاهتنا  یب  فطل  تمحر و  زج  میارب  یهلا !

.نک كاپ  ملد  نامسآ  زا  تلفغ  رابغ  مدوبعم !

.زاسم هدولآ  ربکت  رورغ و  هب  ارم  هد و  نم  رب  شیاشگ  یهلا !

.يراد یم  تسود  دوخ  هک  نک  ما  هنوگ  نآ  زاس و  دنم  هرهب  تا  هتسیاش  تیاده  هب  ارم 

.نک لالز  دیما ، زا  یناراب  هب  ار  ما  هنشت  هتسکش و  لد  شاب و  مهرم  ار  ما  هتسخ  هاگن  نک ، مباریس  تتمحر  لالز  زا  یهلا !

.مشاب نامولظم  روای  متسیاب و  نارگمتس  ربارب  رد  هک  نک  اطع  يدنمورین  تسد  نم  هب  یهلا !

.مهد رارق  ممالک  تنیز  ار  وت  نافرع  بان  لالز  ات  هد  نم  هب  ییایوگ  نابز 

منک هچ  مهایس  همان  هنگ  طرف  زا  بر  ای  »
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منک هچ  مهانگ  فطل  ِهر  یشخبن ز  رگ 

تاجن هار  مخر  هب  وس  رهز  هدیدرگ  هتسب 

منک هچ  مهار  هکرعم  نیا  رد  وت  رگ  یهدن 

ناهج هب  یهانپ  تشپ و  دوبن  ار  ام  وت  زج 

« منک هچ  مهانپ  وت  رگ  یهدن  مهانپ ، یب 

ص:20

.قالخالا مراکم  ياعد  زا  یتشادرب  - . 1
.قالخالا مراکم  ياعد  زا  یتشادرب  - . 2
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زبس جارعم 

( هولَّصلا َیلَع  ّیَح  )

ییاضر هدیمح  / دیشروخ يوب  زا  باریس 

ییاضر هدیمح 

.مجنگ یمن  نامز  ناکم و  رد  ما ، هدنک  لد 

تا یکیدزن  نم ، يادـخ  رون و  زا  یناکلپ  نامـسآ ، هب  کیدزن  موش ، یم  رود  شیوخ  زا  هظحل  هظحل  دـهد ، یم  دوکر  يوب  كاخ ،
! ییاهنت ياه  هظحل  رد  منک  یم  سح  بوخ  هچ  ار 

.دوش یم  رتدیدش  میاه  هنوگ  رب  ناراب  هظحل  هظحل  شیوخ ، زا  نک  میاهر 

یم لابند  هب  ار  میاه  ماگ  ندیـسر  روبع ، سنج  زا  یناـیغط  شیوخ ؛ رد  منز  یم  جوم  رود ، ياـهایرد  هب  دـنا  هتخود  ار  میاـه  کـلپ 
.دشک

.هدوشگ يا  هداّجس  دنا ، هدش  طسبنم  میاه  نایرش  دشِک ، یم  ار  مگراگر  هدنهد ، يرای  یتسد 

.دنک یم  مباریس  دیشروخ ، يوب  .مناهد  رد  دنخرچ  یم  راو  هناوید  تاملک ، نامسآ ، هب  منز  یم  هرگ  ار  میاه  تسد 

ربکا هّللا 

.ار مبلق  دنازرل  یم  قوش ، نامد  هدیپس  سنج  زا  فافش  رسارس  یتاظحل  دوبعم ، اب  ما  هداتسیا  نخس  هب 
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زا دوش  یم  باریس  ما  هنشت  يولگ  زامن -  دیشروخ -  نماد  نماد  هفوکش ، نابیرگ  رازه  راهب ، رد  هدز  هناوج  نامـسآ ، ات  هدیـشک  دق 
.متفا یم  كاخ  رب  كاخ ، زا  اهر  هظحل  هظحل  توکلم ، ات  هلپ  هلپ  ادخ ، اب  هملک  هب  هملک  نخس ،

.درس كاخ  رب  هنوگ  .مزیر  یم  کشا  ادخ  ربارب  رد  ار  ما  يراسکاخ  یگدنب و 

هدمحب یلعألا و  یبر  ناحبس 

« ءاعُّدلا رافغتسالا و  هرثک  هباتک و  هوالت  هولصلا و  ُّبُِحا  ّینا  »

.ما هدوشگ  هداّجس  رب  دزغل  یم  رون 

.رون سنج  زا  یتاملک  رطاخ  هب  زج  دخرچ  یمن  منابز  دونش و  یمن  مشوگ  دننیب ، یمن  منامشچ 

یم مرگ  دور ، یم  منت  دنب  دنب  رد  رت  مامت  هچ  ره  تّدش  اب  نوخ  .تسا  رتکیدزن  ادخ  دونش ، یم  ار  منخس  منک  یم  سح  منیشن ، یم 
؛ ادخ ِيوس  هب  زاین  ِتسد  ما ، هتخود  نامسآ  مشچ  رد  مشچ  موش ،

.هتاکرب هللا و  ُهمحر  مکیلع و  مالسلا 

.دچیپب اه  نادیم  اه و  هرانم  رب  ناذا  يادص  رگید  راب  ات  راظتنا  سپس 

.ادخ زا  ساپس  تسا ؛ دیدش  میاه  هنوگ  رب  ناراب  زونه  تسد ، رد  حیبست 

رون قلطم  اب  هرذ  كالفا و  اب  كاخ  ِدـنویپ  ندیـسر ، هطـساو  زاـمن ، ینیع ؛» ُهَُّرق  هولـصلا   » .توکلم اـت  تسا  حور  جارعم  هظحل  زاـمن ،
.تسا

هدازرکاذ نیسح  دیس  / وت ياهتنا  یب  روضح  يوربور 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

! مزیچان ردقچ  تربارب ، رد  مکچوک  ردقچ  هآ ،

.ما هدیمهف  ار  تراقح  ینعم  وت ، ِياهتنا  یب  روضح  يوربور  اجنیا ، ما  هدمآ  هک  الاح 

هک وا  تسا ؛» ملاع  ود  راگدرورپ  يازـس  طـقف  ساپـس   » منک یم  زاـغآ  ار  يزرورهم  نیا  تا ، هدنـشخب  ناـبرهم و  ماـن  هب  متـسیا  یم 
«. تسا هدنشخب  باسح  یب  نابرهم و 

.تمارک نیا  هب  دریگ  یم  ناج  مبلق  دوش ، یم  صرق  ملد 

«، تسا دوعوم  زور  کلام  هک  وا  »
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«. هیخأ نم  ُءرملا  ُّرِفَی   » زور ترسح ، زور 

.مسرت یمن  رگید  تسیک ، زور  نآ  بحاص  مناد  یم  هک  الاح  اّما 

.موش یم  وربور  وا  اب  رت  شیب  اج  نیا  زا 

.منک شباطخ  وت  هطساو ، یب  مراد  هزاجا  ینیب !؟ یم  .تسا  هدش  وت »  » رگید وا » »

تلد هناخ  رد  يا  هدـیقع  نینچ  هک  یتقو  يوش ، یم  اـهتنا  یب  هچ  هک  نک  رکف  میهاوخ .» یمن  کـمک  وت  زا  زج  میتسرپ و  یم  ار  وت  »
.دشاب نشور 

.ینک سح  تناتسد  رد  ار  ادخ  ِيرای  ِتسد  يامرگ  هک  یماگنه  نک ، ضرف  ار  تدوخ  تمظع 

.منکن اهر  ار  شتمحر  نماد  دیاب  دیایب ، مهارمه  هداج  رخآ  ات  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  اّما 

«. نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ، » ایادخ

.دایز ههاریب  تسا و  رطخ  رپ  هک  مه  هداج  مینام ، یم  بیرغ  هار ، نیا  رد  وت  یب  رخآ 

.دشاب ناشهار  غارچ  ات  يدیشخب  اهنآ  هب  ار  ترهم  هک  یناسک  هار  يا ،» هداد  تمعن  اهنآ  هب  هک  یناسک  هار  »

«. يا هدیزرو  بضغ  اهنآ  هب  هک  یناسک  هن  »

.يا هداد  رارق  ترهق  بضغ و  دروم  ار  اهنآ  تا ، يراوگرزب  ربص و  تعسو  نیا  اب  وت  هک  دنا  هدرک  هچ  مناد  یمن 

«. ناهارمگ هن  «و 

زور دنا ؛ هدرک  شومارف  مه  ار  ناشدوخ  زور  هکلب  دنا ، هدرک  شومارف  ار  وت  اهنآ  .دـنا  هدرک  مگ  ار  وت  هناخ  هار  اهنآ  مدـیمهف ؛ الاح 
.ار ازج 

یسوط اروح  / تباجا میسن 

یسوط اروح 

! ایادخ

.تسوت فطل  هاگن  نادرگ  هنیآ  مدوجو ، هراپ  ره  دوش و  یم  هّکت  هّکت  روضح ، گنهابرض  هب  ملد  هشیش 

.يا هدرک  توعد  شیوخ  تدارا  هناخ  هب  يزیچان  هدنب  يا و  هدناوخ  ارف  نامیلس  ترامع  هب  ار  يروم 

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:23

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تتمحر  ناراب  هقرغ  زاین ، شیاین و  ِتونق  هب  مناتسد  دنیوج و  یم  ار  وت  هار  میقتسملا ،» طارـصلا  اندها   » گنهآ يادنلب  هب  میاهاپ 
.دنوش

ياـه هدجـس  یکاـخ  هب  تیدوبع  مسر  هب  ار  يراگتـسر  عوکر  ددرگ و  یم  اـت  روضح  هلبق  رب  روش ، قـشع و  هبذاـج  هب  متماـق ، ورس 
.دنز یم  دنویپ  عّرضت 

! ایادخ

.هدرپس وت  تباجا  میسن  هب  ار  ششیاین  ناشیرپ  ناوسیگ  هتشگ و  وت  رهم  هاگرظن  نونجم  هک  تسا  نم  تماق  هدیمخ  ِدیب  نیا 

.دنک یم  فاوط  ار  نامیا  هاگ  هلبق  هداتسیا و  وت  يوس  هب  ناریح ، هتشگرس و  هک  تسا  نم  ناج  تیناحور  هبرقع  نیا 

مبایب و ایند  يوهایه  رد  ار  وت  ات  هژاو ، هب  هژاو  تعکر و  هب  تعکر  ماگ ، هب  ماگ  نک ، یجه  میارب  ار  یلاعت  رّرکمان  ياـه  هّلپ  مه  زاـب 
.مشخب تداعس  دنویپ  تا  یّلجت  رون  ناشکهک  هب  ار  مدوجو  عمش  يوس  وس 

: مشونب مونشب و  هرابرازه  ات 

«. لمعلا ریخ  یلع  ّیح  هولّصلا ؛ یلع  ّیح  »

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / حور یلاعت  هبترم 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.لد روضح  هلحرم  تسا و  حور  یلاعت  هبترم  زامن ،

.تسا شناقشاع  ياه  هنیس  رب  توکلم  هدوشگ  ياه  هزاورد  زامن ،

.تساه ناسنا  ياه  یهانپ  یب  رس  رب  تمحر  گرزب  راس  هیاس  زامن ،

میمص زا  مرتسگ و  یم  زبس  يروضح  تمـس  هب  ار  ملد  مامت  ار ، ما  یقـشاع  كاپ  ساسحا  مامت  ار ، مندوب  مامت  متـسیا و  یم  زامن  هب 
: هک منز  یم  دایرف  هناقشاع -  ملد - 

ییوت گرزب و  ییوت  هک  منک  یم  فارتـعا  نم  نادرگرـس ! ياـه  لد  ماـمت  هاـنپ  يا  شنیرفآ و  گرزب  دورـس  يا  گرزب ، قلاـخ  يا 
.شیاتس لباق  ییوت  دمح و  قیال  ییوت  .یندیتسرپ  نابرهم  ییوت  ینتساوخ و  ياهنت  ییوت  .دوبعم 
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یم يراگدرورپ  هدـنب  ار  دوخ  شتـسرپ ، سح  زا  لامالام  ینت  اب  .میوش  یم  صالخا  يوضو  اب  ار  مرورغ  مامت  متـسیا و  یم  زامن  هب 
.تسوا تمحر  هیاس  ریز  منتسیز  مامت  هک  مناد 

.یهلا تمحر  ياهتنا  یب  تعسو  هب  نتسویپ  دوخ و  زا  ندیرب  نامز  تسا ، نیریش  ردقچ 

.تسین یعقاو  دردمه  وا  زج  هک  یسک  اب  يدردمه  ياه  هظحل  تسا ، نیشنلد  ردقچ 

یم نایم  رد  دوخ  قلاخ  اب  ار  میاه  هتفگان  میاشگ و  یم  ار  لد  هرفـس  رایغا ، مشچ  زا  رود  هک  یعقوم  منک ، یم  ندوب  ِساسحا  ردقچ 
.مراذگ

.لاصو تمس  هب  ناسنا ، ِناج  حور و  زاورپ  يارب  تسا  يرپ  لاب و  زامن ،

.تسا توکلم  هب  نتسویپ  یکاخ و  يایند  زا  نتسسگ  تصرف  زامن ،

.منک یم  یکاپ  ساسحا  رتشیب  میرگب ، رتشیب  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  هناش  هچ  ره  هک  زامن ، تسا  يراشبآ 

.تمحرم تمحر و  هدوشگ  ياه  هزاورد  يوس  هب  تسا  لد  زاورپ  زامن ،

.نتسیز هنادواج  دوبعم ، نارک  یب  تمحر  راوج  رد  تسا و  تشهب  گرزب  ياه  غاب  هب  ندیسر  زاب  هرجنپ  زامن ،

ییاضر ناراب  / تمحر نابیاس 

ییاضر ناراب 

.منامسآ بلق  رد  دیشروخ  ششخرد  هب  هریخ  تعاس و  هب  هریخ 

.دیاش يا  هدعو  يرارق ، دننک ؛ یعادت  منهذ  رد  ار  يزیچ  ات  دنشالت  رد  ییالط  وترپ  نیا  اه و  هبرقع  نیا  ییوگ 

.دراذگ یمن  فارطا  يوهایه  مروآ ؛ یمن  رطاخ  هب  يزیچ  هن ،

! نک ربص  هن ، اّما 

! انشآ اّما  بیرغ ، ییاوآ  دسر ، یم  شوگ  هب  رود  زا  بیرغ  ییاوآ 

« هالصلا یلع  ّیح  »
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! ادنوادخ

.موش قرغ  یهلا  مایپ  نیا  تفاطل  رد  رگید  راب  راذگب  ریذپب و  نم  زا  ار  یشومارف  نیا  مرش 

! یناوخ یم  ارف  زاورپ  هب  ار  یکاخ  دبلاک  نیا  دوخ ، ییایربک  تمظع  نآ  اب  وت  هک  هاگ  نآ  تسابیز ، هچ 

! منابرهم

؟ مرادن هار  نایمدآ  یکاخ  عمج  رد  هک  ارم  یناد ، یم  دوخ  شتسرپ  قیال  ارم  هک  یتسیک  وت 

! زبس نابیاس 

ارچ يراذـگم ؛ او  نتـشیوخ  هب  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  اهنت  تسا ، هدرک  قوش  زیربل  ار  مناج  تمایپ ، یتوکلم  رطع  هک  تاظحل  نیا  رد 
.تشاد دهاوخن  رب  مدق  تمیقتسم  طارص  رد  یتح  يا  هظحل  وت  ِددم  یب  شکرس ، ِسفن  نیا  هک 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ییاضر هدیمح  / اهوب بش  يوب  يا  ییاجک 

ییاضر هدیمح 

؟ باتک مادک  رد  هحفص ، مادک  رد  منک ، وجتسج  هژاو  مادک  رد  ار  وت 

یم مه  رد  ار  كالفا  دیـشروخ ، ات  تیاه  ماگ  ّدر  كاخ ، تارطاخ  رد  دـچیپ  یم  تمـالک  رطع  .دروخ  یم  قرو  وت  داـی  اـب  خـیرات ،
.دناچیپ

! درمگرزب

.دنا هداتسیا  زامن  هب  وت  ياه  مشچ  هب  ور  دیشروخ ، هلیبق 

؟ رون سنج  زا  یتسد  دفاکشب ؛ ار  هفوک  کیرات  ياه  بش  ات  تساجک  تنابرهم  ياه  تسد 

؟ تساجک تنابرهم  ياه  تسد  تا ؛ هبذج  ياه  سوناف  يوس  هب  دننادرگ  یم  رس  داب  رد  اه ، لخن 

؟ دهدن ار  تیاه  هلان  يوب  جوم ، جوم  هک  مزیرب  کشا  هاچ ، مادک  رد  ار  ما  ییاهنت 

.دنا هدرک  مخرس  گنج ، ياه  نادیم  درم ! ریش 

؟ دکچب كاخ  یگدومخ  رب  تناتشگنا  رس  زا  لدع  هژاو  هژاو  ات  ییاجک  .تفشآ  دهاوخ  ار  كاخ  ِباوخ  تراقفلاوذ  ِتابرض 

سفن تا ، هناردپ  ياه  تسد  تناتـسلخن ، ترهُم ، تا ، یناشیپ  یباتفآ  ياهزور  يزیرب ؟ مهرد  ار  رفک  يدامتم  ياه  بش  ات  ییاجک 
تندیبات هنادیشروخ  تا ، يراوتسا  هبذج و  تمرگ ،
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.كاخ رد  هچرگا  یکیدزن ؛ ردقچ  رهِم ، ِیهانتمان  يایرد  .منیب  یم  هصالخ  تمان  رد  زونه  ار  همه  ناکمال ، رد 

.دچیپ یم  دوخ  رد  تا  هتفاکش  قرف  يدولآ  نوخ  رد  قفش ، ره  دمد و  یم  تنامشچ  هشوگ  زا  ییوگ  هدیپس  ره  زونه 

؟ يا هتفرگ  رپ  ریز  ار  كالفا  كاخ ، زا  هدنک  لد  هک  دنا  هدرک  باریس  يراج  رثوک  مادک  زا  ار  وت 

.دهد یم  ار  تیاه  ماگ  يوب  كاخ ، زونه  دننک ! یم  تاهابم  تدوجو  هب  کئالم  هک  نامسآ  ناراسخاش  هدنرپ 

.دنشک یم  ار  تراظتنا  هتسب ، ياهرد  تشپ  هفوک ، نامیتی  زونه 

یم هیوم  ار  تندوبن  دـنچیپ و  یم  مه  رد  داب ، يادـص  ره  اب  اه  ناتـسلخن  زونه  دـنز و  یم  جوم  ار  تا  هتفگاـن  ياـهدرد  هاـچ ، زونه 
نارازه دـنچ  ره  تسا ، جاتحم  وت  تلادـع  هب  نیمز  .ار  تا  ینابرهم  درک  سح  ناوت  یم  هک  یکیدزن  نانچ  نآ  رود ، هچ  رگا  دـننک ؛

دنب رد  يوش  یم  سح  زونه  لاس ،

.ییوکین یکین و  هچ  نآ  ره  يایوگ  ریسفت ، چیه  یب  يا  هملک  یلع -  مالک -  يراوتسا  یلع -  تانئاک -  مامت  روحم  .نامز  دنب 

مادقا ینارماک  مرکا  / داد همادا  ار  وت  دیاب 

مادقا ینارماک  مرکا 

.هدرک طاحا  شیوخ  رد  ارم  یکیرات 

! هتفرگ جوا  نم  نورد  رد  هتفخ ، ياهدایرف 

.دوبک ياه  سوباک  يارو  زا  هدناود ، هشیر  ییاهدرد  نیمزرس  زا  میآ  یم 

.دزو یم  وت  دای  میسن  ما  هشیدنا  عافترا  رد 

.وت زا  سپ  هدز  نافوت  مطالتم و  ياه  نرق  رد  میوج  یم  ار  وت  میآ و  یم 

.تسین میاه  مخز  قیمع  هب  ندیسر  ناوت  ار  سک  چیه  هک  شوهدم ، متسم و  نانچ  تمالک  زا 

.ما هدش  مگ  دوجو  زا  یشخب  لابند  هب  ما  هدمآ 

! تسا یبیجع  ییابیز  هچ 
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.تندوبن ِترسح  زا  رپ  ییاهزور  ِناریو  يوت  رازه  رد  ام  دربن و  وت  تمظع  هب  یپ  زگره  هک  يدوب  ینرق  ِنآ  زا  وت 

.تمظع همه  نیا  ِكرد  زا  تسا  هاتوک  ام  ِنهذ  ِناتسد  دشخرد و  یم  انعم  دنلب  ِفقس  ِجوا  رد  وت  ِمان 

.مزیخرب وت  ياه  مشچ  جارعم  هب  یبش  دیاب 

.مهد همادا  ار  وت  دیاب 

.منیچب انعم  هخاش  هخاش  تزاجعا  ِتخرد  زا  مفاکشب و  ار  تمالک  يوت  رازه 

هدروآ هانپ  وت  نما  هیشاح  هب  نافوت ، همه  نیا  ماحدزا  رد  ما و  هدیچوک  وت  ياه  مشچ  قیمع  هب  قشاع ، ییوتـسرپ  تئیه  رد  زورما  نم 
.ما

! لضف لامک و  ملع و  همه  نیا  زا  مریگرب  يرهوگ  مرب و  وت  هاگن  ِجاّوم  یبآ  رد  تسد  ات  ما  هدمآ 

.میاه گر  رد  هدمآ  رد  ششوج  هب  هک  تسا  وت  قشع  اه ! یبوخ  يالوم 

.دنز یم  جوم  وت  دای  مبلق  يوس  راهچ  رد 

.دکچ یم  کشا  هفوکش  هفوکش  مرکیپ  يانهپ  زا 

.دنک یم  دشر  هشیدنا  ياه  تسد  رد  رتشیب ، هظحل  ره  وت  ِتمظع  هک  دز ، وناز  وت  مالک  زاجعا  ربارب  رد  دیاب 

؟ تسوت ياه  مشچ  زا  یهاگن  مین  اهنت  دیشروخ ، یتقو  دیواک ، ار  وت  ناوت  یم  هنوگچ 

! ناج الوم 

.ناشونب ام  هب  ار  تمظع  همه  نآ  زا  هعرج  کی 

.نک هیده  ام  هب  ار  تبلق  زا  يا  هّکت 

ِياضف رد  تسا  تایح  تمـس  نیرت  كاپ  وت  ياه  مشچ  کش ، یب  درک ؛ هراظن  ار  ناـهج  وت  لـالز  ناـهرب  اـب  داد و  همادا  ار  وت  دـیاب 
.خیرات نهذ  هدولآ 

دیود بآ  هنیآ  رد  وت  رون  هلاه  »

دیود باتهم  هکرب  ام  هشیدنا  رد  ای 

رون دراب  یم  هک  تسوت  هگن  غورف  زا 
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«. دیود بان  ِرز  دیشروخ  هناشاک  هب  ای 
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لاصو دهش 

هراشا

دیمهف ار  قشع  هک  هدیمهف  دیهش  هب  میدقت 

ییاضر ناراب  اه / تشد  يوس  نآ  ات 

ییاضر ناراب 

؟ تشاد لاس  دنچ  تفگ :

.لاس هدزناپ  متفگ :

؟! ینئمطم تفگ :

.لاس هدزیس  ای  ...هدراهچ  دیاش  هن  متفگ :

!؟ دوش یم  رگم  تفگ :

؟ دوش یم  رگم  مدرک  رکف  و 

.یگنادرم ایند  کی  شا  هنیس  يوت  مدید و  رون  هخاش  کی  شناتسد  رد  مدوخ 

نیچرپ يوس  نآ  ياه  تشد  هب  ار  دوخ  ات  دز ، یم  رپرپ  شبلق  يوت  يرتوبک  روطچ  هک  مدید 

ِلابند هچوک  هب  هچوک  دوب و  حبص  ياه  سفن  ِگنت  شلد  مئاد  تشادن ، یهایس  هب  تداع  .دناسرب 

.تشگ یم  سای  يدیپس 

.دنک شا  یهار  هنیآ  بآ و  نآرق و  اب  ات  دوبن  ردام  نتفر ، تقو 
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.نیسای همزمز  دوب و  هتشرف  ِماحدزا  متفه ، نامسآ  ات  هناخ  برد  زا  اّما 

.داد یم  نامسآ  يوب  بیجع  یلو  دوب ، نیمز  لها 

.تشاد یمرب  طایتحا  اب  مارآ و  ار  شیاه  مدق  .دوب  گنتلد  نیمز  يور 

.دباین ندیرپ  تصرف  رگید  دنک و  ریگ  شیاپ  دیسرت  یم  دیسرت ؛ یم 

.دوش نیمز  ِراگدنام  دیسرت  یم 

.داتفا یم  هرامش  هب  شیاه  سفن  تفرگ ، یم  شبلق  نییاپ ، نیا  اج ، نیا 

 . ...تفر یم  دیاب 

.تفر و 

.تشادرب ار  هچوک  هَِّنئَمطُْملا » ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای   » نینط دنپسا و  يوب 

.دیسر هار  زا  وا  و 

.راهب توارط  دوب و  رون  اپ  ارس  هک  ینئمطم  ِسفن 

.دوب هتشادرب  ار  هچوک  نآرق ، نینط 

هَّیضْرَم ًهَیِضار  ِکِّبَر  یِلا  یعِجِرا 

یلسوت یلعدمحم  هچملش ، راهچ  يالبرک  تایلمع  دیواج  هشیمه  دیهش  مردارب ، هب  میدقت 

یقاحسا نیسحدیس  !/ دنرذگ یم  رید  هچ  اه  هیناث 

یقاحسا نیسحدیس 

يدنامن يرید  يدوب و  قیاقش  »

يدناوخ همین  ار  یگدنز  دورس 

دوز يدش  رتسکاخ  یقرب و  يدز 

« يدناشن دوخ  گوس  هب  ار  نازیزع 
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...دوب تمصع  حول  تفوطع و  هیآ  ترهم ، رپ  ِناتسد  یتشاد و  نادیهش  ِنوخ  ِرطع  وت ،

رپ جورع  ياهتنملا  هردس  ات  هک  دنلب  رادیپس  يا  یسدق و  ریاط  تیموصعم ، بیجن  رطع  يا 

! یتفاتش دوبعم  يوس  هب  ناما ، یب  هک  یتسشن  هتشرف  نیمادک  دیپس  ِلاب  رب  رخآ ، يدوشگ !

هتـسشن رپرپ  ياه  قیاقـش  يراوگوس  هب  هنوگچ  نیبب  كاخ ، رد  هتفخ  رهوگ  يا  رکیپ ، زا  هتفر  ناـج  يا  رتشگنا ، زا  هداـتفا  نیگن  يا 
! تسا هدروخ  دنویپ  کشا  اب  نامحورجم ، ياه  هنیس  میا و 
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، ناماهلد تفکش و  نامداهن  رد  مغ  ِناشفشتآ  هک  يزور  وت ؛ عادو  زور  بش و  دوب  خلت  هچ 

.دش ییاهنت  راد  ثاریم 

!؟ مینک هیرگ  مشچ  نیمادک  اب 

؟ ناریح شتآ  ای  تسا  نارجه  حرش  نیا  رخآ 

.تسوت دای  زا  راشرس  ام  ياه  لد  اما  تسا ، شوماخ  تیادص  هچرگ  مردارب ،

.تسا روضح  نیرت  نشور  تندوبن ،»  » اما یتسین ؛ وت 

نوچ وـت  میوـش و  هدـیرب  یکاـخ  تاـقلعت  زا  هک  هاـگ  نآ  رتاـبیز ، هچ  و  قـح ، تمحر  راوـج  رد  تا  يراوـخ  يزور  تساـبیز ، هچ 
یعیفش نوچ  ییایب و  ناملابقتسا  هب  یگشیمه  مسبت  نآ  اب  دیپس ، يرتوبک 

! ...دنرذگ یم  رید  هچ  اه  هیناث  هوکشاب ، هظحل  نآ  يارب  ینک ؛ نیرب  تشهب  رد  دوخ  نامهم  ار  ام  راوخمغ ،
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نوتیز مخز 

يوسوم همطاف  هدیس  / تسا نم  لد  وت  هاگودرا 

يوسوم همطاف  هدیس 

اب برع ، نـالالد  سنارفنک ، رد  .مدرگ  یمرب  حلــص  هئطوـت و  سنارفنک  زا  زورما  نـیمه  متــسه و  ادرف  يرازگربـخ  راــگنربخ  نـم 
.دنا هدیسر  قفاوت  هب  برغ  ياهونیزاک 

.دننک نصحت  للم  نامزاس  رد  ناتسرپ  هلاسوگ  تسا  رارق 

اه نیبرود  هک  اج  نآ  میآ ؛ یم  گرم  قیمع  هاگودرا  زا  اناق ، فارطا  زا  میآ ، یم  محللا  تیب  یشاوح  زا  ما ، هداس  راگنربخ  کی  نم 
.دوش یم  هدینش  يدازآ  ناج  یب  هرکیپ  زا  نوخ  يوب  هک  اج  نآ  دندنب ، یم  ار  ناشمشچ  مه 

.دنور یم  دای  زا  اهدایرف  هک  اج  نآ 

.ما هتفرگ  ریوصت  نویهص ، باوخ  زا  ما و  هتشذگ  دوهی  یخالگنس  ياه  بش  زا  نم 

.منک یم  ادص  ار  نیطسلف  نامز ، هرجنپ  تشپ  زا  مراگنربخ و  کی  نم 

.مراگنربخ کی  نم 

؟ اه بلق  نیتسخن  هاگ  هلبق  تساجک  دوعوم ؟ نیمزرس  تساجک  سدقملا ؟ تیب  تساجک 

.دیسر دهاوخ  ترارح  مالس و  حبص  هب  هدکهد ، ردکم  یخی و  بش  دز و  دهاوخ  ناراب  هدز  خلم  عرازم  نیا  هب  ادرف 

.درک دهاوخ  عوجر  دوخ  ینآرق  دنگوس  هب  نوتیز ، سدقم  ياه  هخاش  ادرف ،

.دش دهاوخ  تسمرس  لاقترپ ، رطع  زا  نامراشرس  ياه  هچوک  ادرف ،

.تسوت ییاهر  زور  ادرف 
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َْسَیلَأ  ) ینارون يادص  تیاه  گنـس  لد  زا  دسر و  یم  ماشم  هب  تداهـش  رطع  زونه  تیاه  مخزلگ  زا  هضافتنا ! يا  دیـشر ، ِناوج  يا 
.دسر یم  شوگ  هب  ٍبیِرَِقب ،) ُْحبُّصلا 

.تسا نم  نامشچ  وت  هاگدیعبت  شاب ! دنلب  نیطسلف ،

.تسا نم  لد  وت  هاگودرا  تسا و  نم  ناتسد  وت  هاگهانپ 

.دزادنا یم  هار  هب  لیس  هرطق  هرطق  هک  اج  نآ  نک ؛ ملکت  ناراب  نابز  هب  شاب و  رادیب  تمواقم ، هتسه  يا 

.درک دهاوخ  ورد  نافوت  دراک ، یم  داب  هک  سک  ره  نک ! دایرف  شاب و  رادیب 

.تسا نیطسلف  ییاهر  زور  ادرف  .دینک  هرباخم  ناهج  هب  ارم  يادص  ناوج ، ياه  هلمج  يا  رویغ ، تاملک  يا  سپ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / راهب یب  نوتیز 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.يا هدناود  هشیر  نوتیز  لاقترپ و  هحیار  رد 

.تسا هدولآ  توراب  سگ  معط  ار  تزیخ  هراتس  كاخ  هک  یتشهب  زا  يا  هکت  وت ،

گوس هب  اهربا  زارف  رب  ار  تنادنزرف  هزور  ره  چوک  ناگدنرپ ، دننک و  یم  ضغب  ار  گنس  ياه  لاس  هودنا  تشَو ، دیشروخ  نامشچ 
یم هیوم  ناهج  شوگ  رد  ار  تخرس  رورغ  تبیصم ، ياهداب  درد ! سدقملا  تیب  يا  اه ، هنارت  اه و  لزغ  نیمزرس  يا  هآ ! .دنا  هتسشن 

.دوش یم  رو  هلعش  یگراوآ ، باروش  رد  تلاسرید  ياه  مخز  دننک و 

.تناکدوک نانز و  دولآ  نزح  ياه  هلان  بوشآ و  ياهریت  هزوز  زج  تسین  ییادص  تسین ؛ ییادص 

نایدانم یناهج و  هدکهد  نانکاس  هنامحر  یب  توکـس  رد  هک  ییاهدایرف  زج  شتآ ، نوخ و  كاندرد  ینوفمـس  زج  تسین  ییادص 
.دنیشن یم  نوخ  هب  یسارکومد 

یناـیاپ هطقن  تسد ، مادـک  يراـی  ار  دوبک  ررکم  ياـه  غاد  نیا  هدـش و  رتسکاـخ  ياـهوزرآ  نیا  دولآ ، نوـخ  ناوـسیگ  نیا  ایادـخ !
رد ار  نیمزرس  نیا  يدازآ  ناشخرد  دیشروخ  هرجنپ ، مادک  دوب ؟ دهاوخ 

؟ دیشک دهاوخ  شوغآ 

دنلب ياه  هموظنم  ار  تا  یگراوآ  ياه  لاس  تسا و  هدرک  خرـس  ار  نیمز  ياهایرد  تا ، هتـسشن  نوخ  هب  ياهدنخبل  جنر ! يونثم  يا 
.دنا هتسشن  شیارس  هب  درد ،
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.یبوک یم  اپ  نیمز  تلادع  یب  ياه  نوناق  مامت  رب  اه و  هوک  نیرتدنلب  زارف  رب  يا  هداتسیا  وت 
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هب ار  تناریو  هبلک  شود ، رب  یهانپ  یب  هیفچ  زور  ره  درک و  دناوتن  ریخست  يا  هلولگ  چیه  کیلش  ار  تا  هدازآ  هشیدنا  يا و  هداتسیا 
.يزیخ یمرب  عافد 

دوخ رد  ار  منرت  ياـه  هناـخدور  هک  دـشک  یم  هلعـش  یـشتآ  تزوس ، نازخ  ياـه  گرب  زا  هیناـث  ره  راـهب ! یب  نوـتیز  يا  نیطـسلف ،
.دنک یم  کشخ 

رادید ار  ییاهر  باتفآ  هوکـش  تا  هتـسب  خی  نامـشچ  ایآ  دوب ! دهاوخن  راهب  هدژم  ییوتـسرپ  چـیه  ار  تنایاپ  یب  یفرب  ياه  بش  ایآ 
، كاخ نیا  هرذ  هرذ  رد  تناربمغیپ  ياه  ماگ  يادص  زونه  درک ؟ دهاوخ 

.دنکارپ یم  دیحوت  زبس  یقیسوم 

.تسا گنهامه  مالسلا  هیلع  نامیلس  بلق  ياه  نابرض  اب  نیمزرس  نیا  نابرض  زونه 

نیا رتسکاخ  دنکفا و  دنهاوخ  اهایرد  رعق  هب  ار  تسینویهـص  نفعتم  هشال  کیدزن ، هاگرحـس  کی  رد  تنادنزرف ، هک  مراد  نامیا  نم 
.تفرگ دنهاوخ  يزاب  هب  اهداب  نیرتدرگ  هزره  ار  ثیبخ  هراتس 

قارع ناملسم  ّتلم  هب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تحارج سیدنت 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.هودنا تحارج و  سیدنت  مخز ، هیثرم و  نیمزرس  قارع ؛

.هتسشن نوخ  هب  ياه  کشا  هدروخ ، كاخ  ياهرواب  قارع ؛

.دهد یم  ناج  مهبم ، یتوکس  رد  رهش  تسا و  هدش  راوآ  رهش ، ياهراوید  يور  زواجت ، ياه  همکچ  ینیگنس 

ياه هنوگ  يور  هک  تسا  راب  ریت  ياه  هکوپ  نیا  ناراب ، ياج  هب  دور و  یمن  رتالاب  اه ، کنات  نیـشتآ  ناهد  زا  یلاها ، هاـگن  تعـسو 
.دزیر یم  نابایخ 

؟ تسب لد  دیاب  هدعو  نیمادک  هب  یتسار !

؟ تفای ناوت  یم  رهش  ياه  هناریو  هشوگ  نیمادک  رد  ار  موهفمان  تاملک  نیا  دنخبل ، حلص و 

ماگ دزرلن و  هناگیب  نیگنـس  راب  ریز  ناماه ، هناش  دـشاب و  مه  تسد  رد  نامداحتا  ياه  تسد  رگا  دیـسر ؛ دـیهاوخ  شمارآ  هب  رهش ،
.دنامب راوتسا  يدازآ  زبس  ریسم  رد  ناماه ،
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نامز هچیرد  زا 

ناورهن گنج  عوقو 

هراشا

هبنش کی 

دنفسا 1383  30

رفص 1426  9

Mar. 20 . 2005

داژن يدهم  دیما  / باتفآ غیت 

داژن يدهم  دیما 

.ینامب هایس  ياه  هیاس  رما  تحت  يوش  روبجم  یشاب و  نامسآ  دیشروخ  تسا ، تخس 

.ینک ارادم  مهفان ، ْنابز  ياه  هرخص  اب  يوش  روبجم  یشاب و  ناور  دور  تسا ، تخس 

.يونشب هنعط  اه ، قالتاب  زا  یشاب و  نارک  یب  يایرد  تسا ، تخس 

.تشاد تداع  ارادم  هب  همه ، نیا  اب  دوب و  هنوگ  نیا  یلع 

هتخومآ سرد  وا  ینابرهم  بتکم  زا  هدـیلاب و  نآ  رب  هدـید و  تفوطع  محر و  ربماـیپ ، ناـماد  رد  دوب ، هدوشگ  اـیند  هب  مشچ  یتقو  زا 
.دوب

هراپ هراپ  رگج  رب  هک  يربص  نادـند  اب  هک  شراقفلاوذ ، هغیت  اـب  هن  ار  شمّلعم  زا  هدـنام  اـج  هب  ثاریم  هک  مه  اـه  هثداـح  نآ  زا  دـعب 
.دوب هدناسر  راگزور  ياج  نیا  ات  دوب ، هدرشف 

؟ درک ارادم  دننک ، یم  راکنا  ار  شرون  دنتسیا و  یم  ادخ  باتفآ  يور  رد  ور  هک  یحیقو  ياه  شاّفخ  اب  دوش  یم  هنوگچ  اّما 
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؟ داد جرخ  هب  تفوطع  دندیوج ، یم  هّرذ  هّرذ  ار  نامدرم  نامیا  زاس  هزات  يانب  هک  يذوم  ياه  هنایروم  اب  دوش  یم  هنوگچ 

.دنک عطق  ار  قافن  ياپ  هزات  تخرد  هشیر  ات  درب  شراقفلاوذ  هضبق  هب  تسد  رگید  راب  مالسلا  هیلع  یلع  و  ... 

.دنام یم  هروخ  هب  قافن ،

.دنشک یم  فص  نانمؤم  يوربور  ناشرفک  مامت  اب  نارفاک 

.راکشآ شتقیقح  تسا و  نشور  شیاه  فص  هک  يراکیپ  رد  دنوش ؛ یم  هتشک  دنشُک و  یم 

، ور ود  ناقفانم  اما  زین ، دتسرپ  یم  ار  بش  هک  نآ  دشکب و  ریشمش  هک  رب  دتسیاب و  اجک  دناد  یم  تسا ، هدرپس  باتفآ  هب  لد  هک  نآ 
.دننک یم  هارمگ  ار  ناگداس  دنزیمآ و  یم  مه  رد  ار  لطاب  قح و  دننک و  یم  هنخر  ناینامیا  فص  رد 

.دنک عطق  ار  قافن  تخرد  هشیر  ات  درب  شراقفلاوذ  هضبق  هب  تسد  رگید  راب  مالسلا  هیلع  یلع  و 

دزاتب اه  هیاس  رب  هک  تسا  رهظ  باتفآ  غیت  هب  تبون  دنک ، یمن  رادیب  ار  هتفخ  ياه  لد  هاگرحـس ، نابرهم  باتفآ  شزاون  تسد  یتقو 
.دنک نشور  ار  ناهج  و 

.درب شراقفلاوذ  هضبق  هب  تسد  یلع  و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / بش یهایس  رد  هدیزخ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

؛ یهاوخدوخ رورغ و  بجُع و  تسم  هشیدنا ، یهایس  رد  هدیزخ 

! دندش یناورهن  یعبط ، نود  رطاخ  هب  هک  تساهنآ  نشخ  کشخ و  ریواصت  زا  یتمسق  اهنت  نیا 

! دندیگنج تسود »  » اب هدرک ، اهر  نمشد »  » هک يدرمان  نادرم 

.دوبن خزود  شتآ  زج  شدصقم  یهابت و  زج  شکولس  هک  یتقیرط  دیرم  دندش ؛ سفن » ناطیش   » عیطم هدیرب ، ناتسود  زا 

.دندوب هدش  سیلبا  شوگ  هب  هقلح  مالغ  هدز ، لهج  يوسیگ  هب  گنچ  صالخا ، نیتملا  لبح  هب  یبایتسد  ياج 

! تُّما مکح  هن  ماما ، مکح  هن  تشاد ، ّتیمها  ناشیارب  ادخ  مکح  هن 
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.دنوش اهر  اهنآ ، ّرش  زا  تّما  ات  سب ؛ دوب و  گرم  اهنت  ناشراک  هراچ  هک  دندوب  هدش  دوخ  رادنپ  راتفر و  رد  قرغ  نانچ 

: دیامرف یم  دوخ  هک  هنوگ  نآ  اهدرد ؛ هدـننک  نامرد  تسا و  تالکـشم  لّالح  هک  دوش  یم  نامرد  یـسک  تسد  اب  اهنت  درد ، نیا  و 
ناگتـشک رانک  هب  هاگنآ ، تشادن ، ار  يراک  نینچ  تأرج  سک  چیه  نم  زج  »(1) و  مدروآرد ار  هنتف  مشچ  هک  مدوـب  نم  مدرم ! يا  »

: دنیامرف یم  دنور و  یم  نانآ 

«. دیناسر نایز  امش  هب  داد ، ناتبیرف  وا  امش ! لاح  هب  ادب  »

نامرف يدب  هب  هشیمه  هک  یسفن  اه و  ناسنا  هدننک  هارمگ  سیلبا ، دندومرف : تفیرف ، ار  اه  نآ  یـسک  هچ  نینمؤملاریما ، ای  دندیـسرپ ،
شتآ هب  ماجنارـس  يزوریپ ، نیغورد  ياه  هدـعو  اب  .دوشگ  ناشیارب  ار  هانگ  هار  تخاس و  رورغم  ناشاهوزرآ  اـب  ار  ناـنآ  دـهد ، یم 

(2) .درک راتفرگ  ناشخزود 

هک نآ  زا  شیپ  .تسناد  یم  ار  جراوخ  موش  تشونرـس  ناورهن ، گنج  زا  شیپ  ملاع ، نادـحوم  يـالوم  ناـیمدآ ، ناـج  لد و  ِبیبط 
هیاس ناشتشونرس  رب  تکاله  رتچ  دنوش و  هتخورفارب  گنج  ياه  هلعش 

: دندومرف شنارای  هب  دنکفا ،

دهاوخن هتـشک  رفن  هد  زج  زین  امـش  زا  دنام و  دهاوخن  یقاب  رفن  هد  زج  اهنآ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، رهن  يوس  نیا  جراوخ  هاگلتق  »
(3)« .دش

: دومرف نانآ  هرابرد  تأرج  مامت  اب  هک  دوب  نینچ  .ار  نانآ  رایع  مک  هرهوج  تسناد  یم  الوم  یتسار ، هب 

(4) «. دیتسه نآ  نیا و  یهارمگ  لماع  ناطیش و  تسد  تلآ  مدرم و  نیرتدب  جراوخ ، هورگ  يا  امش  »

.دندوب هتسب  تقیقح  كرد  رب  مشچ  هک  یناناملسم  يارب  دوب  ناحتما  نادیم  ناورهن ،

.تساوخ یم  هیواعم  هک  دوب  یفعض  هطقن  نامه  ناورهن ،

.دوشگ قیاقح  هب  تبسن  ار  خیرات  هاگن  هک  دوب  يا  هنتف  شتآ  ناورهن ،
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رسای رامع  تداهش 

مادقا ینارماک  دمحم  / مالسا لّوا  فص  رد 

مادقا ینارماک  دمحم 

.یقشاع شا  هشیپ  تسا و  رامع  شمان 

ناکرـشم و هنعط  غیت  هن  اه و  هزینرـس  گنرین  يزیت  بهلوبا و  بیهل  هن  .تسا  هداتـسیا  قایتشا  هناش  هب  هناش  دراد و  لاـس  دـنچ  یس و 
.تماما هتخابلد  تسا و  تلاسر  ریسکا  زا  ریذپرثا  وا  هک  تسا  هتشاذگ  رثا  وا  رب  ناقفانم 

یلع رای  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روای  شیاه ، کشا  ماگ  هب  ماگ  اه و  تمالم  شود  هب  شود  تّقشم و  هناش  هب  هناش  رامع ،
، مالسلا هیلع 

.تشاد یم  او  بجعت  هب  ار  تقاط »  » راب ینارگ  هک  داهن  یم  شتشپ  هب  تشخ  ردق  نآ 

.دنک مالسلا  هیلع  یلع  شیالوم  تبرغ  راثن  ار  شنوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوب ، هداتسیا  مالسا  لّوا  فص  رد  راّمع 

.دزیخرب ایلوا  هاش  زا  يرادفرط  هب  تانئاک ، هجاوخ  تلحر  زا  سپ  ات  دوب  هداتسیا  وا 

تیالو هارمه  يدز و  ریشمش  يداتـسیا و  لطاب  قریب  يور  هبور  ربمایپ و  باکر  رد  راب  هس  هک  ناظقیلاابا »  » يا رامع ، يا  وت  رب  دورد 
.یسرب تداهش  تعفر  هب  يزاتب و  نیفص  لها  رب  یتسیاب و  لطاب  يور  رد  ور  راب  نیمراهچ  مالسلا ، هیلع  یلع  باکر  رد  ات  يدمآ 
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یم جوم  تحورجم  رکیپ  رب  مخز  يدز و  یم  ریـشمش  یتخات و  یم  هثداح  يوس  ره  هب  هتـسش ، ناج  زا  تسد  هک  راـمع  وت  رب  دورد 
! دز

ریش هساک  هب  تنامشچ  نوچ  درک و  فراعت  وت  هب  ریـش  یحدق  وا  يدومن و  دشار »  » زا بآ  یحدق  يانمت  دولآ ، نوخ  يدوب و  هنـشت 
«. تسا ریش  یحدق  ایند  زا  وت  يزور  نیرخآ  : » دندومرف وت  هب  هک  يدروآ  دای  هب  ار  ربمایپ  هتفگ  داتفا ،

.يراذگب ناحتما  هتوب  رد  ار  دوخ  نامیا  يرارق  یب  ات  يدرک  تیالوم  يادف  ار  تناج  هریش  رامع !

تیالوم هب  یتساوخ  یم  تا  هریخ  ياه  مشچ  اب  وت  دـناوخ و  زامن  وت  هزانج  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالوم  هک  داـب  وت  رب  دورد  راـمع !
: هک ییوگب 

نیعلاروح رصق  رد  مور  رتسب  زا  مه  تلحر  بش  »

« منیلاب عمش  یشاب  وت  نداد  ناج  تقو  رد  رگا 

هک ریـش  هلایپ  نآ  هک  يدـش  نیجآ  تحارج  مخز و  ردـق  نآ  يدومن و  قشع  ییافوکـش  ییابیکـشان  میدـقت  ار  تناج  هریـش  راـمع !
رب يرگید  مشچ  دوب و  هتخود  وت  هب  مشچ  کـی  هک  یلاـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالوم  دـمآ و  نوریب  ترکیپ  قمع  زا  يدیـشون ،

ادهّـشلادیس كرابم  يولهپ  رب  ینزح » بهو  نب  حـلاص   » هزین ناس  هچ  هک  دـش  یم  رورم  شنامـشچ  رد  اروشاع  رهظ  ریوصت  کـشا ،
.دمآ دهاوخ  دورف 

.يدنکارپ تسود  ياوه  رد  ار  دوخ  هداشگ  شوغآ  هتخیر ، هتخیمآ و  مه  هب  ریش  نوخ و  تیاه  مخز  زا  ولهپ و  رب  هزین  وت  و 
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( زورون  ) یسمش ون  لاس  زاغآ 

هراشا

هبنش ود 

نیدرورف 1384  1

رفص 1426  10

Mar. 21 . 2005

ییازریم دیعس  دمحم  / متخرد نم 

ییازریم دیعس  دمحم 

.دوب دیعب  دیع  نیا  رواب  ما ، هتسب  خی  یناتسمز  ياه  كاخ  رد  همه  نیا  هک  نم  زا  میوگ  یم  مدوخ  اب 

رتهب الاح  دنزیر ، یم  میاه  هخاش  رب  نانک  هلهله  هلچلچ ، ياه  هتـسد  دنز و  یم  رپ  لاسنهک  غالک  مناکت ، یم  میاه  هخاش  زا  ار  فرب 
دنراد مک  مک  الاح  هک  ار  مناتشگنارس  زا  بآ  ياه  هرطق  هکچ  هکچ  مونـش ؛ یم  رتهب  ار  نامز  مونـش ، یم  رتهب  ار  یتسه  مونـش ، یم 

ناوج مراد  مک  مک  دننز ، یم  هناوج 

! تسا یبوخ  ياوه  ردقچ  موش ، یم 

.باتفآ زا  رپ  ییایند  تسا و  هدنام  اج  نیمز  نهذ  رد  فرب  یمک 

، متفیب هار  مراد  تسود 

.دنک یم  هاگن  هچوک  هب  لیطعت  زور  کی  هرجنپ  زا  هک  یناتسبد  کی  يایؤر  هن  متخرد ، کی  نم  مروآ  یم  دای  هب 
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هب یمین  دوش و  یم  متخ  نیمز  هب  میایؤر  زا  یمین  متخرد ، نم  داب ؛ رب  هراوآ  تخر  هن  متخرد ؛ نم 

.دروخ یم  هرگ  نامسآ 

.دنا هدش  نشور  مناتشگنارس  رب  عمش  لثم  هفوکش  دیپس  ياه  هلعش  زورما ! منشور  ردقچ 

! كرابم تدلوت  دیوگ : یم  نامسآ  دنک ، یم  توف  ار  اه  عمش  دیآ و  یم  داب 

داژن يدهم  دیما  / نتفکش زامن 

داژن يدهم  دیما 

؟ تسیچ راهب  غاب و  تبحص و  شیعز و  رتشوخ  »

؟ تسیچ راظتنا  ببس  وگ  تساجک ؟ یقاس 

رامش منتغم  دهد  تسد  هک  شوخ  تقو  ره 

تسیچ راک  ماجنا  هک  تسین  فوقو  ار  سک 

! راد شوه  تس ، ییوم  هب  هتسب  رمع ، دنویپ 

»؟ تسیچ راگزور  مغ  شاب ، شیوخ  راوخمغ 

.دنک زاغآ  ار  يرگید  رود  دهاوخ  یم  تسا و  هدز  مامت  رود  کی  تعیبط ، ياه  نلاس  ِتعاس  هبرقع 

زا ناتخرد و  گرب  خاش و  نیب  زا  اـه ، هزبس  يـالبال  زا  یگدـنز  تسا و  هدیـسر  زبس  یلاوح  هب  شا ، یناـمک  نیگنر  فیط  رد  نیمز 
.دنز یم  دنخبل  یمدآ  هب  دیپس ، ياه  هفوکش  تشپ 

.تسا هدمآ  راهب  هدژم !

یم نتفکـش  زاـمن  دـنک و  یم  هزاـت  ییوضو  فاوـط ، زا  رود  ره  ناـیاپ  رد  دـنک و  یم  فاوـط  شدیـشروخ  درگ  هب  لاـس  ره  نیمز ،
.دناوخ

.دنزارفا یمرب  نامسآ  يوس  هب  اعد  تسد  اه  هزبس  دندنب و  یم  تماق  ناتخرد ،

.دننک یم  شیاین  ار  راهب  اه  هدنرپ  دنناوخ و  یم  ار  ایرد  دورس  اهدور 

رد هچ  رگا  ات  دـننایور  یم  هزبس  هناخ  رد  اه  مدآ  اّما  دـنا ، هتفرگ  كاخ  زا  ار  ندیـشک  سفن  لاجم  تلافـسآ ، شرفگنـس و  رهـش  رد 
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.دنشاب هتشاد  شیور  ياشامت  يارب  يا  هرجنپ  کچوک ، یباقشب  باق 
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.دننک سمل  ناشساسحا  ياه  هنوگ  رب  ار  راهب  میسن  شزاون  تسد  يا ، هیناث  يارب  لقاال  ات  دنیاشگ  یم  ار  اه  هرجنپ  اه  مدآ 

.دننک ادتقا  تعیبط  زبس  زامن  هب  ات  دنیارآ  یم  ار  ناشاه  هناخ  اه ، مدآ 

ياه هرخص  يال  هبال  زا  تایح  ياه  همشچ  نتفکش  دنا ، ییافوکـش  رهظم  دوخ  هک  اه  هفوکـش  نتفکـش  تسا ؛ نتفکـش  لصف  راهب ،
ياه لد  نتفکـش  اه و  گرب  زبس  هحفـص  رب  یگدـنز  ياه  هنادـگنر  نتفکـش  اه ، کشجنگ  يولگ  رد  زاوآ  رذـب  نتفکـش  نوکس ،

.نایمدآ

.دباتب تا  هدز  ناتسمز  لد  رب  راهب ، هنزور  زا  دیشروخ  رون  راذگب  اشگب ! ار  تلد  هچیرد 

.دربب دوخ  اب  درادرب و  ار  تا  یناتسمز  توخر  راهب ، حبص  داب  راذگب 

.دننک رت  ار  تدیما  ماک  ناراب ، زیر  تارطق  راذگب 

.دنک رثا  وت  رد  راهب  راذگب 

.دنا هدینت  مه  رد  یگدنز  گرم و  دیما و  يدیمون و  یکیرات ، ییانشور و  ناتسمز ، راهب و  نیمز ، يور  اج ، نیا 

.دیآ یم  ناتسبات  دور و  یم  راهب 

.دروآ یم  دوخ  اب  ار  ناتسمز  زییاپ ، ددنویپ و  یم  زییاپ  هب  ناتسبات 

.تس ینتفر  مه  وا  هک  بایرد ، ار  راهب  سپ  دراد ؛ هنال  نامتـسوپ  ریز  شیامرـس  زوس  زا  یکدـنا  زونه  تسه ؟ تدای  هک  ار  ناتـسمز 
.نتفکش هب  لد  راپسب و  راهب  هب  نت 

.ینامن بقع  تعیبط  هلفاق  زا  ات  رایب  شیپ  ار  تناج  ماج 

تساوخ هلایپ  ظفاح  رثوک و  بارش  دهاز  »

»؟ تسیچ راگدرک  هتساوخ  هنایم ، رد  ات 

يدابآ دوواد  هموصعم  / اه گنر  هراونشج 

يدابآ دوواد  هموصعم 

یشاب لدشوخ  هک  شوک  نآ  رد  تسا  راهبون  »

یشاب لگ  رد  وت  زاب و  دمدب  لگ  یسب  هک 
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تسا رگد  یلاح  رتفد  یقرو ، ره  نمچ  رد 

« یشاب لفاغ  همه  راک  هک ز  دشاب  فیح 

.دنک یم  نهپ  اه  تشد  رب  ار  شرادلگ  يرسور  تسد و  رد  يا  هنیآ  اب  دیآ ؛ یم  راهب 
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رد راگدرورپ  نایرج  زا  يا  هولج  اهرابیوج  دـنوش و  یم  هدـیمد  ناتخرد  ياه  هخاـش  رب  هک  تسا  دـنوادخ  ياـه  سفن  اـه ، هفوکش 
.یتسه

.دنز یم  هناوج  تفگش  يزیخاتسر  رد  كاخ  دیآ و  یم  راهب 

.دوش یم  شوهدم  دنوادخ ، قلطم  روضح  هحیار  زا  ناسنا  تساهدنخبل و  اه و  گنر  هراونشج  نیمز ،

.میناکت یم  ار  ناماه  لد  هناخ  شلابقتسا  هب  ام  دوش و  یم  ون  لاس ،

( راصبالا بولقلا و  ّبلقم  ای   ) تساه مشچ  اه و  بلق  هدننک  نوگرگد  هک  وا  تسد  اب  دوش  یم  لیوحت  لاس 

رییغت هک  وا  تردق  اب  راهنلا ) لیللا و  ّربدم  ای   ) تسا زور  بش و  هدننک  ریبدت  هک  وا  تمکح  اب 

( لاوحالاو لوحلا  لّوحم  ای   ) تساه لاح  هدنهد 

(. لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لّوح   ) دنک نامبیصن  ار  اه  لاح  نیرتهب  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  و 

.مینیشن یم  نشج  هب  ار  تعیبط  دلوت  دامجنا ، توخر و  زا  هتسخ  ام  دیآ و  یم  راهب 

.دتسیا یم  هراظن  هب  ار  نیمز  هشیمه ، زا  رت  سفن  رپ  نامسآ ، دهد و  یم  ناکت  تسد  نامیارب  دولآ ، هم  ياه  هوک  تشپ  زا  دیشروخ 

.دنزیخ یمرب  مارتحا  هب  ار  تمعن  همه  نیا  لوزن  تسد ، رد  ناراب  ياه  هساک  ناتخرد ،

.دنشاپ یم  كاخ  رکیپ  رب  ار  اه  هنارت  نیرتابیز  ناگدنرپ ،

.دنزومآ یم  نتفکش  شندینش ، زا  شرف  شرع و  هک  تسا  راهب  ینوفمس  يادص  نیا 

، اه ییابیز  قلاخ  حیبست  هب  هدز  تفگـش  دـنک و  یم  دـصر  دـیع  یبآ  ياه  هرجنپ  زا  ار  ریواصت  نیرتابیز  ناهج ، ینیدرورف  نامـشچ 
.دناوخ یم  هلغلغ  هب  ار  كالفا 

حور تسا و  بادرم  نیئآ  دوکر ، هک  دیوگب  دنرذگ .» رد  اهربا  نوچ  اه  هظحل   » تسا و هاتوک  تصرف  دیوگب  ام  هب  ات  دـیآ  یم  راهب 
.يزاغآ ار  ینایاپ  ره  تس و  یتشگزاب  ار  یندمآ  ره  مینادب  ات  دیآ  یم  راهب  .دبات  یمنرب  ار  نآ  ناسنا ، هوکشرپ 

میظع يربا  »

تساخرب اه  هرد  لوهجم  هت  زا 

داب هارمه 
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تفر بسانم  ياضف  کی  لابند 

میظع ربا 

بسانم ياضف  کی  يالاب 

شدیپس نت 

تخیر ناتخرد  دنمزاین  ياه  تسد  رد 

تسیرگن نم  کیرات  هچیرد  تشپ  یقلعم  هم 

! راهب يا  هآ 

(1) »!؟ ییآ یم  تمس  مادک  زا  وت 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / راهب هزور  کی  دنزرف 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

نامیارب هراپ ، ربا  مادک  سپ  زا  هرابود  نیمز ، توارط  ِتاقوا  یناتساب  نامهم  يدمآ  شوخ  مالس !

؟ تسا هتفرگ  تبوطر  يوب  نینچ  تا  هجهل  هک  يا  هدروآ  ار  ناراب  مالس 

يدمآ شوخ  .نامیاه  لد  يور  .نامیاه  مشچ  يور  تمدق  .رهش  نآ  يرتسکاخ  فقـس  رب  هوک ، نآ  رب  تشد ، نیا  رب  نیـشنب  امرفب !
رد تخرد و  هلولیق  باوخ  ياهتنا  رادیب ، بش  نامسآ  نیا  هتسخ  درس و  ياه  سفن  نیرخآ  رد  لاس ، ره  لثم  تسرد  عقوم ، هب  هچ  و 

.یسلطا هنوپ و  دلوت  ياه  هظحل  هناتسآ 

.مناد یمن  دور ، یم  نوریب  ترس  زا  هلاس  رازه  تداع  نیا  یِک  زور ؟ کی  طقف  ارچ  ینام ؟ یم  اج  نیمه 

.ما هدید  ار  وت  نیدرَورَف ، هیوشاپ  رد  زور  کی  طقف  هشیمه  دیآ ، یم  مدای  هک  اج  نآ  ات 

یم باوج  زور  کی  رد  ار  نامراظتنا  ِلاس  ره  هک  ما  هدید  طقف  اّما  ینک ، یم  هبرجت  ار  لاس  ره  یمرگ  يدرس و  هیقب  اجک  مناد  یمن 
.یهد
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یلاوح رد  میدرک و  یم  تیاشامت  رتشیب  مه  ام  تقو  نآ  دور ، نوریب  تنت  زا  یگتـسخ  یتشاذگ  یم  شاک  يدـنام ! یم  رتشیب  شاک 
! میتخادنا یم  نوریب  نامنت  زا  ار  هلاس  کی  یگتسخ  تندوب ، ياه  هظحل 

، يورب دـیاب  هک  الاح  اّما  میدرک ، یم  دای  رتشیب  ار  نامز  رید  نشور  موسر  زا  هدـنام  یقاـب  هراتـس  دـنچ  نیا  تمدـق ، تمرح  هب  دـیاش 
.ییایب ات  مینیشن  یم  لصف ، ِردارب  رهاوخ و  نیا  تاقالم  ناویا  رانک  اج ، نیمه  دعب  لاس  ات  تسین ؛ یفرح 

! زورون راهب ، هزور  کی  دنزرف  ناسرب ؛ ادخ  هب  ار  ام  مالس  ورب و  الاح 

مادقا ینارماک  مرکا  / یگدنز توارط 

مادقا ینارماک  مرکا 

، دش هدناکت  هک  يا  هناخ 

.دندش هدناکت  هک  ییاه  هژاو 

«، نیس  » تفه اهنت  و 

، دنا هتفرگ  ناج  انعم  هنییآ  رد  هک  نیس  تفه 

.اه لد  هرفس  رد  دنا و  هدش  هدیچ  نیقی  دبس  رد  هک 

.دنپت یم  دنا و  هدش  لالز  مه  اه  نیس 

! نک هاگن  بوخ 

.هنیآ ياه  مشچ  قیمع  رد  نیبب  ار  یگزات  ِقرب 

.هنارت مالس و  زا  رپ  ياه  بلق  دنپت  یم  داش  هچ 

! اهر مرن و  دنهار ، رد  راهب  ِنادصاق 

.ددنخ یم  هدروخ  ناراب  سیخ و  ياه  هشیش  ِتُشپ  زا  راهب 

.تسا هدروآرب  رس  كاخ ، نیگنس  درس و  ياه  هیال  ریز  زا  نیمز  رگید  راب  کی 

.یگزات توارط و  همه  نیا  تسا  هوکش  اب  هچ  اه  هیناث  باتش  تشپ  زا 

! نیمز كاپ  ياه  سفن  یلاوت  رد  تسا  یگدنز  دلوت  زور  زورما ،

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


.تعیبط زبس  هرهچ  زا  يرادرب  هدرپ  زور 
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.نشور یتاظحل  كرادت  هدز و  خی  ياه  لّیخت  ِنتسکش  زور 

.مینک كاپ  اهراگنز  زا  ار  ناج  هنییآ  زورما  دیاب 

! اه بل  رب  هتفکش  ياهدنخبل  تسا  نیریش  هچ 

! تارذ همه  ضبن  دپت  یم  گنهامه  هچ 

.تسادخ زا  يا  هزات  ریسفت  تعیبط ،

.هدرک هنخر  اه  مشچ  يوت  رازه  رد  توارط  يزبسرس و 

تسکش ار  هلصاف  ياهزرم  دیاب 

درک میسقت  همه  نایم  ار  هدنخ  خرس  بیس 

دومن ریثکت  اج  همه  ار  نتشاد  تسود  ِتاّرذ 

.تسشن نیمز  ِزبس  ِكرد  هب  لالز ، ییاه  مشچ  اب  و 

هداز هجاوخ  ءامسا  / لّوحم ای 

هداز هجاوخ  ءامسا 

هتفر هدمآ و  ياه  هرازه 

نیمز ِرَس  زا  باوخ  ندیرپ 

كاخ ياه  گر  ییاهر  و 

ناتسمز دامجنا  زا 

یگشیمه يرارکت  زاغآ 

شنیرفآ شود  رب  حیبست  ِتلاسر 

ناتخرد تونق  و 

دیشروخ ياه  تسد  ياّنمت  هب 
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تاّرذ و 
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رکذ هب 

« لاوحالا لوحلا و  لّوحم  ای  »

ناسنا تعجر  زا  فرژ  یلایخ 

شیوخ هب 

كاخ هب 

ادخ هب 

« لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لّوح  »

زاب و 

یندمآ ياه  هرازه 

رارکت نیا  و 

! تسا یگزات  رارکت 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا  اه / هفوکش  زیخاتسر 

روپ یمشاه  تاداس  مرکا 

زیخاتـسر دنک و  هیده  نالبلب  هب  ار  قشع  ات  دنایور  یم  زبس  تخرد  نیمز ، دـیپس  لد  زا  دیـشروخ ، تواخـس  تسد  دـیآ و  یم  راهب 
.دنادب يدنوادخ  تمظع  ششخرد  زا  یناشن  ار  اه  هفوکش 

ياه هتفکـشون  روآ  طاشن  رطع  دـیاش  دـنک ؛ نامهیم  یگزات  توارط و  زا  ییاه  هنیزبس  هب  ار  نیمز  تارطاخ  نهذ  اـت  دـیآ  یم  راـهب 
.دزاس رتابیز  راگزور  هب  ار  ناسنا  هاگن  يراهب ،

؛ تساه لزنم  اه و  لد  یناـکت  هناـخ  لـصف  لاـحلا ،» نسحا  یلا  اـنلاح  لّوح  لاوحـالا  لوحلا و  لّوحم  اـی   » مییوگ یم  هک  ناـمز  نآ 
اه يزوت  هنیک  اه و  یکاپان  اه و  يدب  زا  ار  اه  لد  دیاب  هک  یلصف 

دیدزاب دید و  لصف  میـشاب ، قیال  نامیگدنز  رد  ار  يدنوادخ  ياه  هناشن  تکرب  ات  میراشفب  یکرابم  هب  ار  رگیدـکی  تسد  مییوشب و 
.مینک نامهیم  نامیناوج  فعش  روش و  هب  ار  ناشبیرغ  اهنت و  ياه  لد  ات  نارگن ، لد  ناردام  ریپ و  ناردپ  اهرت ، گرزب  زا  تسا 
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، مادم باتفآ  هب  مینک  یم  نشور  ار  نامنامشچ  تیمیمـص و  ینابرهم و  يوس  هب  رون ، يوس  هب  مییاشگ  یم  يا  هرجنپ  دیایب ، هک  راهب 
هب مه  راظتنا  لصف  دـهاوخب ، ادـخ  رگا  ات  صلاخ ، یتین  رد  ار  جرف  ياعد  مینک  یم  همزمز  يراهب و  ياه  ییابیز  ياتکی  هدـننیرفآ  هب 

.دیآ نایاپ 

دنک یم  زاب  يا  هرجنپ  راهب ، یتقو 

دنک یم  زاربا  وت  هب  ار  تخرد  فطل 

رهش ياه  هچوک  رد  هدز ، خی  ياه  هداج  رب 

دنک یم  زاب  ار  وت  مشچ  تسا  يا  هنییآ 

نک ریخ  هب  ار  اهر  ياه  هدنرپ  حبص 

دنک یم  زاورپ  وت  تسد  نایم  زا  فد 

تسا هدش  اه  قشع  همه  زا  یلاخ  هک  مبلق 

دنک یم  زادنا  سپ  هرابود  ار  وت  قشع 

تا هزات  ياه  لزغ  نحل  هک  ناوخب  يرعش 

.دنک یم  زاریش  هجاوخ  راچد  ار  ام 

يدمحا زاناس  / اه هفوکش  هدنخ 

يدمحا زاناس 

.دندنخ یم  اهدجنس  دنوش و  یم  هفوکش  اه  بیس  دنشک ، یم  دق  اه  هزبس  دیآ ، یم  الاب  هک  هرجنپ  زا  راهب 

ار دوخ  شفنب  یتروص و  دیپس و  نماد  اهوب  بش  دوش و  یم  هکس  ناشراک  ونمـس ، هکرـس و  ریـس و  دیآ ، یم  الاب  هک  هرجنپ  زا  راهب 
.دننک یم  نهپ  نیس  تفه  هرفس  يور 

يزبس توارط و  دـنا ، هدیـشک  دـق  هزات  هک  ییاه  هزبس  هب  دروآ و  یم  ار  يراج  ياه  هناخدور  هرطاخ  رولب ، گنت  یهام  يارب  راـهب ،
.دهد یم  هیده  ار  اه  تشد 

یم نیذآ  ار  طایح  ياه  تخرد  هفوکـش  ياه  غارچ  دـنوش و  یم  نشور  فر ، يور  ياه  نادـلگ  دـیآ ، یم  ـالاب  هک  هرجنپ  زا  راـهب 
.دندنب
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.تساه نامک  نیگنر  مسبت  راهب  .تسایند  ِنماد  نیچ  راهب ، .تسا  تعیبط  هدش  يزودلگ  شوپ  نت  راهب ،

.دنریگ یم  ناج  مردپ ، تارطاخ  باتک  کشخ  ياه  هشفنب  دنوش و  یم  رطعم  مردام  زامن  رداچ  ياه  لگ  دیآ ، یم  هک  راهب 

.دریگ یم  ار  اهوب  بش  ِيوب  گنر و  مساسحا ، نیس  تفه  دیآ ، یم  هک  راهب 

.دنیور یم  اه  هزبس  دنز ، یم  نیمز  هب  هک  ار  شیاصع  نم ، گرزبردپ  لثم  راهب ،

.مردارب هخرچود  یگنر  راون  تسا و  مرهاوخ  کسورع  رادلگ  نماد  راهب ،

.دنابسچ یم  هشیش  هب  ار  شدوخ  هرجنپ ، تشپ  کچیپ  لثم  دنک و  یم  لگ  هیاسمه  رتخد  ياه  مشچ  رد  راهب ،

.دندنخ یم  یکی  یکی  اه  هفوکش  دنوش و  یم  گرب  زا  رپ  راهب  تسد  شزاون  زا  اه  تخرد  .مراد  تسود  ار  راهب 
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يداژن ضیعبت  اب  هزرابم  زور 

ییاضر هدیمح  هتخوس / ياه  هنارت 

ییاضر هدیمح 

ندرک رکف  يارب  یلاجم  هک  نیا  هن  دننک ، یمن  سح  هک  نیا  هن  دنمهف ، یمن  هک  نیا  هن  دننیب ، یمن  هک  نیا  هن 

.ناشیدادجا ابآ و  جوسنم  هدیسوپ و  راکفا  هب  دنا  هدرپس  ار  دوخ  هک  ماهوا ، رد  دنا  هدرک  اهر  ار  دوخ  هک  دنرادن ؛

هک نیا  هن  دـنرادن ، نامیا  بش  هب  هک  نیا  هن  دـنرترب ، داژن  زا  هک  نیا  هن  هدـیبات ، دعـس  ِعلاط  هب  ناـش  یناـشیپ  رب  دیـشروخ  هک  نیا  هن 
یم دهاوخ  یم  هک  هراتس  ره  هب  ناشتسد  هک  نیا  هن  دنا ، هداتـسیا  راختفا  اب  رورغ ، ياه  هلق  رب  هک  نیا  هن  دنناد ، یمن  گنر  ار  یهایس 

.تس ییابیز  زور  تسا و  ترفن  بش  تسالاب ؛ دیفس  نیئاپ و  هایس  هک  نیا  هن  تس ، يرترب  كالم  تسوپ ، گنر  هک  نیا  هن  دسر ،

هک تسا ، هتخادـناین  گنچ  یلاوح  ياـه  كاـخ  رب  ناـشرگلواپچ  ياـه  تسد  هک  نیا  هن  دـننیب ، یمن  ار  یگنـسرگ  رقف و  هک  نیا  هن 
.دننزب دایرف  ار  ناشچوپ  يرترب  ات  تسا  هدش  دنلب  ناشنت  رد  سیلبا  رازه 

؟ دش دهاوخ  دنلب  يرای  هب  تسد  مادک  هتفر ، تراغ  هب  تفن  ياه  هکشب  وس  نآ  هنسرگ ، ناکدوک  نابز  رب  هتخوس  ياه  هنارت  وس  نیا 

تراغ ار ؟ كاخ  دروآ  یم  رد  وناز  هب  نامز ؟ هدرگ  رب  دبوک  یم  قالش  كاخ ؟ رب  دزات  یم  هنوگ  نیا  هک  تسا  رترب  داژن  مادک  نیا 
؟ يرترب هناهب  هب  دنک  یم 

؟ ار درد  همه  نیا  دنیب  یمن  مشچ  مادک 

ص:51

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دـیپس  دـنک ، یم  قرف  هچ  هرهچ  رب  ِباقن  نیا  تسا ؟ هدز  مقر  نینچ  نیا  تسد ، مادـک  تس ؟ يرـشب  موتحم  ِتشونرـس  مادـک  نیا 
؟ هایس

.باوخ رد  هنوگ  نیا  تاظحل  نیا  زا  هآ 

رب دنرب  یم  گنچ  تسم ، ار و  ناشهایس  ِناردارب  ِنوخ  دنشون  یم  هک  وردیفس  ِناشوپ  همکچ  ياه  ماگ  ریز  هدرـشف  كاخ  نیا  زا  هآ 
.دننز یم  يزوریپ  ههقهق  هناتسم  ناشکاخ و 

هناگیب ناراوس  اب  شیوشت  بسا  ياه  هبرـض  مس  يادص  اب  ادتبا  زا  خیرات  يوربور  دشک  یم  سفن  هک  تس  ینیرفن  ِناهد  مادـک  نیا 
؟ دنهد یم  رس  يرترب  راعش  هک  يا 

؟ یگدرب تیکلام و  مکح  مادک  نوخ ؟ ِتلاصا  مادک  گنر ؟ مادک  يداژن ؟ يرترب  مادک  هایس ؟ ای  دیفس  دنک ، یم  قرف  هچ 

! ار كاخ  ياه  هیر  رد  هدیچیپ  ياوه  یتح  دنک  یم  مومسم  هک  هدنشک  یخلت  نیا  زا  هآ 

...دننیبب دنهاوخ  یمن  هک  دننیب ، یمن  هک  نیا  هن  دنمهفب ؛ دنهاوخ  یمن  هک  دنمهف ، یمن  هک  نیا  هن 

هداز هجاوخ  ءامسا  / ندمت باجح  رد 

هداز هجاوخ  ءامسا 

.هدرکن ِهانگ  مادک  مرج  هب  یناد  یمن  وت  یشکب و  سفن  دیابن  دنیوگ  یم  وت  هب 

! یموکحم دیدرت  سرت و  ياهراصح  رد  نتسیز  يدبا  ِسبح  هب 

يا هظحل  ینک  سوه  يزور  ادابم  دـننک ، یم  رود  تیاـه  مشچ  هنییآ  زا  ار  یگدـنز  ساـکعنا  تسین و  وت  لاـم  یگدـنز  دـنیوگ  یم 
! ینک یگدنز 

؛ یشیدنا یم  تناردپ  هب 

! ار شا  هدز  نافوت  ياه  یشکرس  ناراب ، زا  دنراد و  دای  هب  ار  شیاه  هنایزات  ِیغاد  باتفآ ، زا  هک  ینیا  زا  شیپ  ياه  لسن  هب 

.يا هدش  خسم  دنناد ، یم  اه  هناورپ  راگدرورپ  ار  دوخ  هک  ییاه  هرجنح  ِیشحو  ياهدایرف  رد  هک  یتسه  یلسن  نامه  ثراو  زین  وت 
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تسا هتفرگ  يرگید  گنر  نّدمت ، باجح  رد   (1)« مسیِسا  » .تسا يرارکت  ياه  قافتا  زا  رپ  خیرات ،

یکیرات نانیـشن  تولخ  باوخ  ادابم  يوش ؛ یم  هدـناشن  ياج  رب  ادـص  یب  تیاـه ، ضارتعا  هرجنح  هناـهب  نیرت  یمتح  رد  یّتح  وت  و 
! دوش هتفشآ 

ِتوکـس رد  دـننادب  هک  نآ  یب  درک ؛ یم  جراخ  شنیرفآ  هریاد  عاعـش  زا  ار  نانآ  هک  ینوناق  وحم  زا  داـش  دـنداش ؛ وت  ِناـکدوک  ادرف 
.دنهاوخ یم  دوخ  يارب  ار  تسه  هچ  ره  هک  ینایارگ  راصحنا  ِنامشچ 

يدبا سبح  هب  هدرکن  هانگ  مادـک  مرج  هب  دـننادب  هک  نآ  یب  دریگ ؛ یم  نانآ  زا  ار  سفن  هک  تسا  هدـش  دـلوتم  يرگید  ِدـیاتراپآ » »
! دنموکحم دیدرت  سرت و  ياهراصح  رد  نتسیز 

یسوط اروح   / يربارب دیشروخ 

یسوط اروح 

، دنیامن یم  تا  هرهچ  گنر  زا  رتدوبک  ار  تنت  روز ، رز و  قالش  اب  دننک و  یم  ریقحت  رهش ، ياه  نابایخ  هچوک و  رد  ار  وت  یتقو 

یم تیاـپ  شیپ  يرتمک  مهـس  زین  ناـش  هدرورپ  زاـن  ياـه  گـس  زا  هدرک و  تریـسا  يدرمناوجاـن ، نیگمهـس  ياـهریجنز  اـب  یتـقو 
، دنراذگ

، دنهد یم  رس  هناتسم  ههقهق  وت  یگداس  افص و  همه  رب  دننز و  یم  اپ  تسد و  ناشاه ، یگدنز  نّفعتم  نجل  رد  یتقو 

ناشاه یهاوخدوخ  سکول  ياه  هاگشورف  زا  ار  وت  هدیبوک و  تیور  رس و  رب  تنوشخ  نینهآ  ياه  تشم  اب  ار  تدیرخ  تکاپ  یتقو 
، دنزادنا یم  نوریب 

ناشیارب تا  یگراچیب  دایرف  درذـگ و  یم  ورتم  کیرات  ياه  لنوت  بوطرم و  درـس  ياه  تکمین  يور  رقف ، رد  تزور  بش و  یتقو 
، تسا هدش  يرارکت 

یلص ربمایپ  هلضاف  هنیدم  ات  ما  هرطاخ  غرمیس  .مزیر  یم  کشا  ناسنا  تبرغ  رب  منک و  یم  هراظن  تا  هنادنمدرد  هاگن  ریگبش  رد  ار  وت 
نادیرم عمج  رد  هایـس ، نامالغ  دـندوب و  دنمتـسم  ناریقف  شناگدـنروآ ، نامیا  فص  نیلوا  هک  اج  نآ  دـشک ؛ یم  رپ  هلآ  هیلع و  هللا 

، شیرق نادنمتورث  .دندوب  هدیشک  فص  شبوبحم ،
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»!؟ يا هدرک  عمج  دوخ  درگرب  هک  تسا  يزیچ  یب  رادن و  نارای  هچ  نیا  دمحم ! يا   » هک دندیراب  یم  شرـس  رب  ریقحت  هنعط و  رابگر 
یم هلاچم  ار  ناگداز  فارـشا  يذـغاک  ياه  تراقح  همه  تفرگ و  یم  ندـیزو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يدّـمحم  رهم  میـسن  هاگ ، نآ 

« .تسامش نیرتاوقت  اب  ادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  انامه  ْمُکیْقتَأ ؛ ِهّللاَْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنإ  : » دومرف یم  درک و 

! تسوپ هایس  ناردارب 

، ریقحت ضیعبت و  ياـه  قالــش  دـیا و  هدرب  یپ  روز  رز و  یــسارکومد  یچوـپ  هـب  رترب  داژن  نایعدــم  زا  رتاـسر  رتاـبیز و  هـک  ـالاح 
ناتاه لد  دیرت و  کیدزن  ادخ  هب  همه  زا  هّکم  یّما    ِ نیما بتکم  رد  امـش  دزاون ، یم  رتدیدش  تقیقح ، يوس  هب  ار  ناتلد  گنهابرض 

.دنا هدرک  دوخ  هرمعتسم  مه  ار  زور  هک  تسا  يدیپس  ناقراس  زا  رتدیپس 

.دینک همجرت  ایند  مامت  يارب  ار  زور  ناتهاگن ، گنربش  ناتمالک و  گنهابش  اب  دییایب 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / راکشآ راوید 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

درذگب و نآ  زا  دیاب  رفن  کی  اهنت  هک  کیراب  نانچ  نآ  دنوش ؛ یم  رت  کیراب  ییانـشآ  ياه  هچوک  رت و  ضیرع  ییادـج  ياهراوید 
.تسینویهص راد و  هیامرس  تسوپ ، دیفس  کی  مه  نآ 

عونمه زا  هلـصاف  ّتیناسنا ، زا  هلـصاف  يراوجمه ، قوقح  زا  هلـصاف  مهافت ، زا  هلـصاف  دـننک ؛ یم  رتشیب  ار  اه  هلـصاف  زور  ره  اهراوید 
! یتسود

؛ ناهنپ راوید  نارازه  دنک ؛ یم  ییامندوخ  سیلبا  ياضما  لثم  هک  تسین  مزینویهص  راکشآ  راوید  اهنت 

بابرا هک  ییاهدابآ  اجکان  ات  نیطـسلف  زا  نیطـسلف ، ات  نانبل  زا  قارع ، ات  ناتـسناغفا  زا  الئوزنو ، ات  يزنودـنا  زا  ریمـشک ، ات  نادوس  زا 
.تسا هدرک  يراذگ  تمالع  دیفس ،

يزیر همانرب  ار  يدیدج  راتخاس  ماسومع ،»  » کنیا و  رامعتسا ...، دادبتسا ، مزیشاف ، دیاتراپآ ، یلیطعت  اب 

اه باـبرا  تساوخ  هب  دنـشوپب ، اـه  باـبرا  تساوخ  هب  دـنوش ، رـضاح  یگدرب  هب  شیوـخ ، ياـپ  اـب  دوـخ ، ناـگدرب ، اـت  تسا  هدرک 
ياه هشیدـنا  اب  هدـش ، يزاس  هیبش  ياـه  هشیدـنا  اـب  دنـشیدنایب ؛ اـه  باـبرا  تساوخ  هب  دـندرگب و  اـه  باـبرا  تساوخ  هب  دـنروخب ،

نآ یناسنا  موهفم  اهنت  هک  يا  هشیدنا  تسا ؛ نیئاکوک ،» نیئوره و  «، » شیـشح ، » اهنآ یلـصا  كّرحم  هک  ییاه  هشیدنا  اب  یتنرتنیا ،» »
.تّذل طقف  تسا ؛ تّذل 
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مه اب  یقرف  چـیه  راهدـنق ،»  » و هجّولف » «، » ینـسوب «، » وگنک «، » ادـناوُر  » رد اه ، همجمج  مامت  گنر  هک  تسین  گـنر  زا  نخـس  رگید 
.دنرادن

، ندمآ ایند  هب  زا  شیپ  هک  یناگدرب  دوش ؛ هدولآ  ناگدرب  نوخ  هب  دـیاب  ناهج  عرازم  مامت  دیفـس ، بابرا  یهاوخ  هدایز  يارب  ییوگ 
: تسا هدروخ  مقر  دنیاشوخان  یعون  هب  مادک ، ره  تشونرس  دنا و  هدش  هتخورف 

! وماناتناوگ يرگید  دوش ؛ عوبلج  راتفرگ  دیاب  یکی 

! رگید يدابآاجکان  يرگید  دوش و  بیرغوبا  راتفرگ  یکی 

!؟ تسا هدمآ  اجک  زا  تسیچ و  رترب  داژن  نیا  دناد ، یمن  یسک 

؛ تسا نارگید  قح  تشحو ، جـنر و  اپارـس  یگدـنز  وا و  لام  رتابیز  رتهب و  تاـیح  قح  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ  زاـیتما ، نیمادـک  اـب 
نادیم ناشقیالع  نیمزرس و  ینامگدب و  تمهت و  بجوتـسم  ناشیاه  نید  رخـسمت ، ترفن و  بجوتـسم  ناشیاه  گنر  هک  ینارگید 

، بویع مامت  اب  تساهنآ ! زات  تخات و 

! سب دنشیدنا و  یم  نتشیوخ  هب  اهنت 

یم يدازآ  ار  دوخ  ياه  يرابو  دـنب  یب  نید و  ار  شیوخ  یهاو  ياه  ناـمگ  اـهنت  دنتـسه و  شیوخ  نیغورد  ياـهرواب  هتفیـش  اـهنت 
! دنمان

ینکش دهع  هب  زج  دنشیدنا و  یمن  تنایخ  هب  زج  درز ، ياه  هشیدنا  درز ، ياه  مشچ  درز ، ياهوم  اب  شیوخ ، زا  هتفر  ناربخ  یب  نآ 
يدیشروخ دش ؛ دهاوخ  هدیچرب  ناشطاسب  دیـشروخ ، رون  شرتسگ  اب  هک  دنراوید  رب  هدش  نهپ  ياه  هیاس  اهنت  اه  نآ  دنتـسین ! هرهش 

.دیبات دهاوخ  نیگنس ، ياهربا  يارو  زا  کیدزن  هچ  ره  يزور  تسا و  نیمز  رد  تمالع  ِناهاگرحس  دیون  هک 

مادقا ینارماک  دمحم  / تساکیرمآ اج  نیا 

مادقا ینارماک  دمحم 

زآ ياه  هاگـشیامزآ  رد  دنریگ و  یم  يدصرد  لکلا 95  ناسنا  هراصع  زا  .رامعتسا  يرارمتـسا  لاح  نیمزرـس  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 
.دننز یم  رشب  یتسه  هب  شتآ  دننازوس و  یم  دوخ 

نید یگنادرم ، تشذگ و  تسا و  هدیـسر  یمدآ  شیادیپ  زا  دوخ  دـح  نیرتالاب  هب  گنرین ، هئطوت و  مروت  خرن  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 
.درادن یهاگیاج  چیه  اه  هداوناخ  دیرخ  دبس  رد  داقتعا  و 
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یلامک یب  لامک  هب  يراوخ ، تفخ و  عارتخا  رد  ناسنا  هک  نک  اـشامت  زیخرب و  يدوب ، شوشم  تلیـضف  عارتخا  زا  هک  يا  هچین ! يآ 
.تسا هدیسر  مزال  ییافکدوخ  و 

.دنا هدش  هدیناشک  ارقهق  هب  هوهق ، نویفا و  نرق  ياه  ناسنا  هک  نیبب  زیخرب و 

یگ و هدرب  رتمولیک  اهدـص  وکاکیـش ، مهدزناش  كرویوین و  مود  لهچ و  ناـبایخ  اـت  تسا و  نتگنـشاو  مهدراـهچ  ناـبایخ  اـج  نیا 
.تسا هلصاف  گنرین  هئطوت و 

.تسا هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هسیسد  یماهس  تکرش  رد  ار  دشر  نیرتالاب  رامعتسا ، یشورف و  هدرب  اج  نیا 

.دزاس یم  ناطیش  ناسنا ، زا  دزات و  یم  طاطحنا  هب  ور  لصف ، راهچ  نونج ، اج  نیا 

.تسا هشیپ  نیرتدمآردرپ  دنفرت ، اج  نیا 

ینانآ هب  نیرفن  اه ، هیناث  ینآ  نونج  شرازگ  تسا و  ترفن  میقتـسم  شخپ  تفه ، لاناک  ینویزیولت  همانرب  رد  تساکیرمآ ؛ اـج  نیا 
! دنناسر یم  شورف  هب  یشورف  هدرب  هایس  دازآ  رازاب  رد  ار  تیناسنا  زمرق  ياه  لوبلگ  هایس ، ياه » تنس   » رطاخ هب  هک 

، هدرپ تشپ  هک  ینانآ  هب  ابیرف ، هدنبیرف و  يدازآ  یـسارکومد و  نارگ  هسوسو  دنتـسه و  یهابت  یهانم و  نایدانم  هک  ینانآ  هب  نیرفن 
.دننک یمن  راذگ  ورف  یمشخ  چیه  زا 

.شَراسفا یب  بسا  رب  راوس  ياکیرمآ  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 

، شیوخ موش  تین  و  مراد » تتـسود   » نیغورد بیکرت  زا  دـننک و  یم  دوخ  ناوتان  لاـیما  هب  ندیـسر  زیوآ  تسد  ار  قشع  هژاو  یتقو 
.دز تبحم  تفرعم و  زا  مد  دوش  یم  هنوگچ  دننک ، یم  دیلوت  رفنت  یت  نا  یت 

.ترارش ضیعبت و  هبرجت  لاس  اب 260  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 

نایوگروز دنفاعم و  تایلام  تخادرپ  زا  نآ  رد  نایوگغورد  هک  يرهش  يزاب ، بش  همیخ  ياه  کسورع  رهـش  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 
.يزابرس تمدخ  هب  نتفرن  زا 

، نالک ياه  لوپ  نتفرگ  اب  دـشک و  یم  لال  رک و  نامدرم  شوگ  رـس و  هب  تبحم  تسد  ردـپ ، هک  ییاه  نامه  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 
.دنک یم  عمج  ناهاوخ  يروهمج  نونج  هجدوب  يرسک  يارب  هناعا » »

ياـه تکاـپ  لاـبند  هب  ییاـقیرفآ ، تسوپ  هایـس  ناـکدوک  هک  نآ  لاـح  دز ، رـشب  قوقح  زا  مد  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، نینچ  یتـقو 
!؟ دنودب برغ  روآرفنت  ندمت  لابند  هب  دننک و  ياپ  رب  دنزاسب و  یشفک  نآ  زا  ات  دندرگ  یم  یکیتسالپ 
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.دنا هدز  رداچ  دوخ  یتعاضب  یب  رد  هک  تسا  تیوه  یب  ياه  ناسنا  زا  زیربل  اهزادناراب  اه و  هلوغیب  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 

، ماش حبـص و  ره  هک  دوبن  دـهاش  دوش  یم  هنوگچ  دوش ، یم  ییاـنتعا  یب  ییوج و  تّرـسم  يرـسم  يراـمیب  راـچد  اـه  هفطاـع  یتقو 
؟ دنهدن تسد  زا  ار  دوخ  ناج  رقف ، هیشاح  رد  ناسنا  رازه  نارازه 

.دنز یم  جوم  ناش  یعامتجا  ضیعبت  هک  ییاج  نامه  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 

.یندشن مامت  ياه  هدرب  نیمزرس  تساکیرمآ ؛ اج  نیا 

هداز یقت  هبیط  اه / گنر  يوهایه 

هداز یقت  هبیط 

.دور یم  شیپ  یپرد  یپ  ياه  نامز  مکارت  رد  تشپ ، هب  تشپ  یمدآ ، تسا و  رگ  هراظن  ار  شیوخ  ياه  هظحل  تبرغ  نیمز ،

ار یتسه  روک  ياه  هرگ  ات  دبای  یم  دادتما  دراذگ و  یم  شیامن  هب  هیناث  ره  تشذگ  رد  ار  يژولونکت  تعرـس و  زا  يریوصت  نامز ،
.دهد همتاخ  دوخ  نایاپ  یب  يوهایه  رد 

هچباتک زج  هتـشاذگن ، اج  هب  يزیچ  شیوخ ، تشذـگ  یپ  رد  اه  نرق  هدـنکفا و  هیاس  ام  راگزور  رب  هشیمه  زا  رت  قیمع  اه  هیاـس  اـّما 
رس هب  تیلهاج  ندمت  رصع  رد  هک  نونکا  دنا و  هدیـشک  ریوصت  هب  شیوخ  ثداوح  هیـشاح  رب  ار  ّطلـست  تموکح و  نوناق  هک  ییاه 

.میشیدنایب نامسآ  هب  رگید  راب  میناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدننک  درخ  رت و  تخس  یگدنز  نیناوق  میرب ، یم 

هدودحم رد  ار  شیوخ  تیهام  بش ، هک  تسین  بیجع  رگید  دـجنگ ، یمن  اه  گنر  يدیفـس  یهایـس و  رد  زج  اه  هژاو  هک  هاگ  نآ 
.دنک هصالخ  اه  گنر 

یقیمع هژاو  راـظتنا ، .دور و  یم  اـه  یگدوهیب  جاراـت  هب  رت ، خـلت  رت و  هدوسرف  هشیمه ، زا  رت  هریت  شیوـخ ، اـب  یگناـگیب  رد  نیمز  و 
دوش و هصالخ  زیچ  کی  رد  اهنت  هک  يدیپس  دـشاب ، يداژن  گنر و  ره  زا  يراع  هک  يدـیپس  هتـسشن ؛ راظتنا  هب  ار  يدـیپس  هک  تسا 

گنر ره  داژن و  ره  رد  دشاب  یناسنا  نآ ،

.نشور هچ  هریت  هچ  دشاب ، ناسنا  طقف  طقف و  هک  يرشب 

.دشاب اه  گنر  يدیفس  یهایس و  زا  رتارف  شیاه  هژاو  هک  ار  یناسنا  تسشن و  راظتنا  هب  دیاب  ار  راظتنا  یلو 

.دنک رود  یتسه  تقیقح  زا  ار  وا  هک  هچ  نآ  ره  ...ِنودب  گنر ، نودب  هژاو ، نودب  دشاب ، قلطم  هک  یناسنا 
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مق هیضیف  هب  يولهپ  نارودزم  مجاهت 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1384  2

رفص 1426  11

Mar. 22 . 2005

ییاضر هدیمح  / اه هراوف  زا  تاملک  ناروف 

ییاضر هدیمح 

؟ تسا لطاب  لایخ  مادک  نیا 

؟ دشک یم  زاب  هچیرد  مادک  يولگ  رب  هجنپ  راب  نیا  ناطیش 

؟ دوش یم  رپرپ  هدیسران  راهب  مادک  ّدر  راب  نیا 

؟ دوش یم  راوآ  هدز  هناوج  ِتخرد  مادک  رب  ناشافخ  موجه  راب  نیا 

مه رد  هرهچ  نامسآ  دبات ، یم  نوخ  دیشروخ  هدیسرن ، نایشآ  هب  ياه  هدنرپ  نینوخ  ّدر  هتسکش ، ياه  لاب  دچیپ ، یم  مهرد  نامـسآ 
هچ ره  هدش ، دوبان  هدیمخ ، هتسکش ، ورف  مه  رد  كاخ  هدیشک ،

.هدش راوآ  راوید 

.هناخ نیا  ِتسادق  رد  هتخادنا  گنچ  ناطیش  دوش ، یم  هزم  هزم  خیرات  ناهد  رد  تداهش  معط 

رب ار ، هدیچیپ  مهرد  نامسآ  دنیاشگ  یم  لاب  هناورپ  نارازه  دنز ، یم  اپ  تسد و  نوخ  كاخ و  رد  هیضیف  دبوک ، یم  هنیس  رب  هیـضیف 
دنریگ یم  لاب  هناشافخ  دننز ، یم  ربت  ناوج  ياه  هقاس 
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مهرد راکفا  دننک ، یمن  محر  مه  دیشروخ  هب  اه ، هناورپ  ندوشگ  لاب  يارب  تسین  یلاجم  رگید  دننک ، یم  هایس  ار  نامـسآ  نیطایش ،
هک یکیرات ، زج  دننیب  یمن  هک  تسا  هدرک  هنخر  نانچ  نآ  ناشنهذ  رد 

، دنک یم  ناروف  اه  هچیرد  اهراوید و  زا  نوخ  يدوبان ، زج  دنهاوخ  یمن  هک  یهابت ، زج  دننیب  یمن 

.دزیخ یمرب  هیوم  شتشخ  ره  زا  توراب ، نوخ و  يوب  رد  دچیپ  یم  هیضیف 

.هیضیف ياهراوید  یمدق  کی  رد  تسا  هداتسیا  تداهش 

.هیضیف ياهراوید  ار ، لباقم  خلت  هثداح  دننز  یم  هّجض  لغب ، رد  مغ  يوناز 

هک هدماین  راهب  هک  نیا  هن  دوش ، یم  هریت  نامسآ  دننکش ، یم  بش  ياه  همکچ  ریز  هتسرون  ياه  هخاش  دنوش ، یم  هتسکش  اه  هرجنپ 
هتخادگ يولگ  زا  .تسا  هدش  ناراب  ریت  ندیسر  هار  رد  راهب 

، دنوش یم  هتخیوآ  راد  هب  هدش  دنلب  ضارتعا  هب  ياه  تسد  دوش ، یم  دنلب  هثداح  رازه  هرعن  نیدرورف ،

.دروخ یم  یشوماخ  رهُم  هدش ، هدوشگ  دایرف  هب  ضارتعا  هب  يولگ  ره 

.تسا هتسشن  نوخ  كاخ و  رد  ِنیدرورف  رپرپ ، ياه  لگ  تسا و  هیضیف  ماگنهرصع 

، دبوک یم  هنیـس  رب  هثداح  ِتسد  بش ، يایاوز  زا  سیلبا  ههقهق  يادص  هتخوس ، ياه  هناورپ  ياه  لاب  فرط ، ره  زا  نوخ  ياه  هراوف 
.ار لباقم  قافتا  دزیر  یم  رس  رب  كاخ  خیرات ،

.ار شا  یهاوخ  تلادع  هب  داقتعا  ار ، شا  يراوتسا  هب  داقتعا  دشک  یم  سفن  تداهش  زیربل  ِياوه  رد  هیضیف 

.دوش یم  دنلب  دایرف  هب  هیضیف  اب  ادصکی  رهش 

هدازربکا ریما  «/ هلّذلااّنِم تاهیه  »

هدازربکا ریما 

.درذگ یم  اوقت  ياه  هرجح  رب  ناشک  نماد  يراهب ، میسن  الاب و  دشک  یم  دق  بآ ، ضوح  ياپ  هتسشن  ياهورس  زا  مارآ  حبص ،

.بش هلفان  تدابع و  منرت  زا  شود  رب  یلاش  اب  یناحور ، تس  یشمارآ  زیربل  حبص ،

.دراد ار  ادخ  يوب  حبص ،
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.لولسم ییادص  راد ، شخ  ییادص  یگنس ؛ ياه  هلپ  هنارت  زا  ولمم  نهذ  رد  دچیپ  یم  ییادص 

.دنک یم  سفنت  ادخ  سفن  زا  هک  یحبص  درادن ؛ بات  ار  حبص  هک  تسا  شافخ  ياپ  يادص  نیا 

یم ییامندوخ  يولهپ  نارودزم  هایـس  سابل  رد  هک  تسا  ناطیـش  ياه  ماگ  موش  يادص  نیا  .اه  هرجح  شوگ  رد  دچیپ  یم  ییادص 
.مجاهت زا  یناهگان  رد  دنک 

دنلب نامسآ  رب  تقیقح ، نابلاط  یهاوخداد  يادص  يولهپ و  ناتفـص  شافخ  هزره  هاگن  زا  دنوش  یم  رپ  اه  هرجح  مامت  هیـضیف ، مامت 
نوگلگ هرهچ  مرش ، زا  هیضیف  .دشک  یم  هراوف  دوش و  یم 

.تسا هدرک 

نامـسآ نیمز و  نیب  قلعم  هک  منیب  یم  ار  یـسک  ما -  هدینـش  هک  اـهنآ  زا  مرطاـخ -  رد  هظحل  ره  مرگن ، یم  ار  وت  هک  زورما  هیـضیف !
.تسا يراج  هلّذلااّنِم » تاهیه   » همغن شنابل  رب  تسا و 

زا تقیقح ، بالط  دـنا  هدرک  رورم  تیاه  هرهچ  رد  .تسا  سفن  اب  داهج  هک  ار  داهج  نیرتالاب  ار ، داهج  دـنتخومآ  تیاـه  هرجح  رد 
.ندیسر يارب  ار  نتشذگ  شیوخ 

.دنیشنب اشامت  هب  ار  یهلا  نیتملا  لبح  هب  ندروخ  هرگ  ات  دنا  هتسشن  هثحابم  هب 

گنس رب  ناشنوخ  ّدر  زا  دنریمب و  هک  نآ  زا  شیپ  دندرم ؛ هک  یناسک  دنا  هدیسر  تداهـش  هب  تناماد  رد  هک  نک  رخف  دوخ  هب  زورما 
رد ار  هچنآ  دنا  هدناوخ  هدناوخان ، دـنز و  یم  فرح  ادـخ  هب  قشع  زا  تیاه  هرجح  رد  هک  ار  ییاه  هتـشونان  مامت  دـنا  هتـشون  تشرف 

.دینش یهاوخ  شیوخ  ياه  شوگ  اب  ناگدنیآ ، هنیآ 

هداز هجاوخ  ءامسا  / هسامح نوخ و  يوب 

هداز هجاوخ  ءامسا 

یهد نامرف  وت  ات  دوب  یفاک 

دننک تعاطا  ار  تنامرف  اه ، ماگ  و 

دنراذگب كاخ  هب  یناشیپ  اهرس ، و 

دنتسناد یم  همه  ار  نیا 
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وت و 

.يدرک هراشا  يدادن ، نامرف 

.دش رادازع  نامسآ 

.تسشن هّجض  هب  كاخ ،

.دش هتخیوآ  مچرپ ،

.داد یم  هسامح  نوخ و  يوب  هک  یلصف  راوگوس  ناتسمز ،

.تشادن مه  ندیسر  قوش  راهب ،

.دوب هتفرگ  هنتف  گنر  رهش ،

.تسا هتفرگ  هناشن  ار  کئالم  ياه  لاب  ياج  سیلبا ، لایخ  هک  تسناد  یمن  یسک 

.تفای همتاخ  خرس  یتّیمولظم  هب  تشهب ، رون و  نالوسر  تیموصعم 

بآ رب  شقن  اه ، هشقن 

.دندناوخ سفق  رد  یتح  اه  يرانق  و 

دش دایرف  اه  همزمز 

! ...ینک هراشا  مه  زاب  وت  ات  دوب  یفاک  دنتسناد  یم  اه  هثداح 
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بآ یناهج  زور 

داژن يدهم  دیما  / یتسه هیآ 

داژن يدهم  دیما 

.دوب بآ  رب  ادخ  شرع  دوب و  ادخ  دوبن و  چیه  زاغآ  رد  و 

تایح رذب  هک  دیدرگ  یم  شتآ  زا  يا  هراپ  درِگ  رب  كاخ ، زا  یّلت  دیـسر ، یم  ییوس  هب  وس  ره  زا  هک  یهانتیال  نامـسآ  توهرب  رد 
.ندش زبس  ندیلاب و  ندییور و  يارب  دیما  يا  هّرذ  هب  دوب ؛ هدرک  ناهن  دوخ  نطب  رد  ار 

، شرع دـنوادخ  ِتمارک  ِرحب  هک  نآ  اـت  .دوب  هدـنکفا  هیاـس  كاـخ ، رب  هک  دوب  یهایـس  دـیزو و  یم  هک  دوـب  گرم  داـب  وسراـچ ، زا 
.تفرگ ندیشوج 

رد دندرک ، رت  ناج ، ماک  دندیشون و  ادخ  تمحر  ناراب  زا  بل  هنـشت  ياهرذب  دندیراب و  دندیراب و  كاخ  ّلت  نآرب  از  ناراب  ياهربا 
.دش زبس  نیمز  دنتفرگ و  اپ  كاخ 

.دزیر یم  كاخ  هناخشومارف  هب  دیوش و  یم  ار  اه  يدیلپ  هک  تسادخ  يراج  تمحر  تسا ؛ یکاپ  بآ ،

.دیاز یم  یگدنز  دناشن و  یم  ورف  ار  اهرذب  شطع  شتآ  هک  تسا  تایح  ِیبآ  نوخ  تسا ؛ ینشور  بآ ،

یم رتسکاخ  دزوس و  یم  دیـشروخ  شتآ  مره  رد  هک  تسا  هایـس  ّلت  نامه  بآ ، یب  ِكاخ  تسا ؛ كاخ  هدـنخ  اـهربا ، هیرگ  ناـیاپ 
.دوش

.دنگرم کیرات  ياه  نالاد  بآ ، یب  تایح ، ياه  گریوم 

.دنک یم  زبس  ار  هایس  هک  تسا  یگدنز  مایپ  نیمز ، هنشت  ِشوگ  يارب  تسا  یتسه  هیآ  بآ ،
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.دنوادخ تناما  رد  تنایخ  تسا ؛ تنایخ  شندولآ  ناسنا و  ناتسد  رد  دنوادخ  شرع  زا  یتناما  تسا ؛ تناما  بآ ،

«. مینکن لگ  ار  بآ   » سپ

يوسوم همطاف  هدیس  / دیما فدارتم 

يوسوم همطاف  هدیس 

.نایب هشیدنا و  ياقستسا  رد  تسا ، هنارعاش  مالک  کی  بآ  و 

.دننک یم  سیردت  ار  بآ  راهب ، هناخ  بتکم  رد 

.تسا یتشهب  تراشب  کی  بآ ، .تسا  هدوب  فدارتم  دیما  تمحر و  اب  هراومه  میدق ، نایوار  ناور  رد  بآ ،

.دوش یم  نام  ینیمز  ياه  لد  نامهم  دیآ و  یم  نامسآ  یگیاسمه  زا  بآ 

.دنشون یم  دنسیون و  یم  ار  منبش  ناراب و  تاملک  ناهج ، نارعاش 

.دنک یم  هبرجت  ار  قشع  يدبا  هاگداعیم  دنیارس و  یم  بآ  زا  نارعاش 

.بارس هب  هن  دیسر ، ینامسآ  كرد  هب  دیاب 

.دیسر دور  هب  تشذگ و  دورس  زا  دیاب 

.شطع جوا  رد  تسا  هدنرپ  یناهج  زاوآ  بآ ، .نداد  لگ  هاگ  هب  تسا  تخرد  كانبرط  رت و  دورس  بآ ،

مارآ نیمز ، شوغآ  لحاوس  رب  ات  دنیآ  یم  لصو  میلـست و  یلاوح  زا  اه  جوم  نیا  دنـسر ، یم  هار  زا  راشرـس  ياه  جوم  نینچ ، نیا  و 
.دنریگب

.دریگ یم  ندیپت  كاخ  نایرش  رب  اهربا ، سدقم  نیمزرس  زا  بآ  و 

.دناوخ یم  ار  هدیپس  فدص و  هنارت  بآ ، یللملا  نیب  نابز  دوش و  یم  يراج  نامز  يوسیگ  زا  روش ، رعش و  راشبآ 

.تسا هدش  هتفرگ  هآ  هنیئآ و  سّدقت  زا  بآ ،

.تسا هتشرف  توکلم و  هشیر  مه  بآ ، هملک 
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.دننک یم  زاغآ  ار  رفس  یقشاع ، ياه  کشا  دروخ و  یم  لقیص  نامیا  رکب  هکرب  رد  بآ ،

.تساه باتک  فافش  تمکح  بآ ،

.تسا باجتسم  ياعد  کی  بآ ،

.تسا باطخ  تسا ، هبطخ  بآ ، تسا ، هبوت  لثم  بآ ،

.تسا بان  رّوصت  کی  بآ ،

.تسا بارش  لگ و  هدکتریح  بآ ،

.تسا بارخ  هرطاخ و  لاّیس  غاب  بآ ،

« مینکن لگ  ار  بآ  »

هداز رکاذ  نیسح  دیس  / تایح شطع 

هداز رکاذ  نیسح  دیس 

« .میدیرفآ بآ  زا  ار  يا  هدنز  زیچ  ره  »

.دش نشور  نامهار  یکیرات  لد  رد  یغارچ  يرگید ، نشور  هیآ  ره  لثم  تفگ و  ار  نیا 

نیمز سپ  درک  لزاـن  نامـسآ  زا  ار  بآ  دـنوادخ   » .دوش یم  شومارف  شرگید  ياـه  هیآ  رتشیب  لـثم  تسناد  یم  یلو  تفگ ؛ ار  نیا 
نیا هعرج  هعرج  میدولآ و  دوب ، هداد  هیده  نیمز  ندرک  هدنز  يارب  ادخ  هک  ار  یبآ  ام  تقو ، نآ   (1)« درک هدنز  نآ  هلیسوب  ار  هدرم 

دروخ هب  ار  يرشب  ِزاس  تسد  ِنارکوش 

.میداد نیمز 

.ادخ يارب  یفَلَخ  نانیشناج  هن  میا و  هدوب  نیمز  ینابرهم  يارب  یبوخ  ياه  نامهیم  هن  لاح  هب  ات  ام 

يادص هک  الاح  دنتفا ، یم  نامتایح  شطع  يور  رب  رتمک  هریت ، ياهربا  هیاس  هک  الاح  اّما  .میدرکن  يراک  نامدوخ  تاجن  يارب  یتح 
شوپ دیپس  هک  الاح  میونش ، یم  رتمک  ار  ناراب  هنارت 

زا یلاخ  ار  اه  هناخدور  ناتسد  هک  الاح  تسا و  هدش  ایؤر  لثم  نامیارب  فرب  زا  اه  هوک  ندش 

تاجن ار  نامدوخ  هک  ارحص ، لگنج و  هن  نارگید ، هن  هک  میا  هداتفا  رکف  نیا  هب  مینیب ، یم  توارط 
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.میهد
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هداز هجاوخ  ءامسا  / راهب شیور  نذا 

هداز هجاوخ  ءامسا 

ُرپ ریوک ، زا  ياه  هژاو  ياجه  رد 

وت ِمان 

نتسیز لالز  ِتلاسر  ِیبآ 

تسا ندنام  لالز  هشیمه  توارط 

نیمز هدیمخ  هتسخ و  ياه  هشوخ  لوسر  يا 

وت ِقایتشا  هب 

كاخ

دنک یمن  اهر  ار  هتسب  ياه  هناد  ِتسد 

دنز یم  هناوج  یگدنز 

وت نودب 

گرگت یشحو  موجه  زا  يّدر  چیه 

اه هخاش  غولب  شیاز  رادم  رب 

.تسین راکشآ 

اهربا كولس  سّدقت  يا 

وت نودب  هدروخ  غاد  ياوه  رد 

سفن سفن  نامز 

دور یم  گرم  هب  ور 

! بآ يآ 
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دنز یم  هناوج  یگدنز  وت  اب 

! دوش یم  هداد  راهب  شیور  نذا  و 
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ینرق سیوا  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

نیدرورف 1384  9

رفص 1426  18

Mar. 29 . 2005

يوسوم همطاف  هدیس  / قشع یناهج  فراعملا  هریاد 

يوسوم همطاف  هدیس 

حبص مد  ات  ششوخ  زیگنا و  لد  رکذ  زا  بش  ره  »

تسین دیاب و  مفد  گنچ و  سفن  مه  يا  هنیس 

ما هدمآ  سیوا  قاتشم  ترطف  اب  هک  نم 

تسین دیاب و  مفلس  كولس و  يزاب و  قشع 

یقوش شباکر ، هب  تداهش  قوذ  زا  مد  ره 

« تسین دیاب و  مفط  نابایب  نادیهش  نوچ 

.ار وت  دنزیرب  کشا  هنایفوص  ات  دنا  هداتسیا  تسد ، هب  هساک  مشچ ، ياه  شیورد 

.مرظتنم هک  تساه  لاس  نم 

ص:66

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


.دروآ مهاوخ  دای  هب  ار  تا  هقیاضم  یب  ياهدنخبل  ناراب ، ندمآ  نُمی  هب  نم  تسا و  نمی  اج  نیا 

.يدیشروخ هزات  لیوأت  وت  یتوارط ، حبص و  نشور  لوسر  وت  تسا و  قارف  نیمزرس  اج  نیا 

.متسه تقشاع  ًاحیرص  اضر ، میلست و  یشاوح  زا  رتوس  نآ  هّللا ! لوسر  ای  یتسه ، نام  ینیمز  ریمض  ینامسآ  ربمایپ  وت 

.دسر یم  مماشم  هب  وت  فافش  رطع  روآ ، راهب  میسن  ره  اب 

.مناوخ یم  ار  وت  یناراب  هباطخ  ینامک ، نیگنر  طخ  ره  اب  مونش و  یم  ار  وت  ینارون  يادص  لگ ، سفن  ره  اب 

رد یبیاغ  وت  يرآ ! وت  اب  ماوت و  یب  نم  یتسه ، یتسین و  وت  یکیدزن ، يرود و  وت  .ما  هدرک  مسر  لاـیخ  منبـش  رب  تا  هرهچ  شقن  نم 
.روضح تیاغ 

قشع لّجسم  لیلد  اهنت  نم  لد  دنک ، یم  مسجم  هام ، ترضح  ار  تروضح  یتسین ، هک  اج  نیا 

.منک یم  سح  ار  تریبکت  منک ، یم  سح  ار  تیادص  نم  لّزغت ، نونج و  نافرع و  یمدق  دنچ  رد  .تسا 

.مناوخ یم  ار  وت  یگدادلد ، ياه  نابایب  رد 

 . ...دش قشاع  ناوت  یم  طقف  ار  وت  هّللا ، لوسر  ای 

رایـسب ار  فراع  ِقشاع  داد و  تعافـش  حبـص و  تشهب و  تراشب  ار  وا  و  سیوا ، هناقـشاع  لاـح  زا  تسناد  یم  قشع  مّرکم  لوسر  و 
.درک اعد 

هیلع یلع  هب  دیـشروخ ، بایغ  رد  داهن و  باتفآ  ورگ  رد  لد  سپ  دوبن ؛ رگید  هک  دـش  فرـشم  تسود  راید  هب  هاگ  نآ  ینرق ، سیوا 
مالسلا

.درک تبحم 

.راهب دیرم  دوب و  ناراب  یباحص  سیوا ،

.دوب الو  قشع  راز  هنیآ  سیوا ،

.هناورپ فیدر  مه  دوب و  عمش  هیفاق  مه  سیوا ،

بش هفشاکم  رد  ناگراتس ، رداصم  رد  .تفای  دیاب  قشع  یناهج  فراعملا  هریاد  رد  ار  سیوا 

.دوهش و 
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.تخادرپ قوشعم  ماقم  رد  ار  ناج  لد و  هک  وا  مه  تسا ، عمش  هنادیهش  رعش  سیوا ،
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / قایتشا يوب 

ناطابرآ هلبق  میهاربا 

.دومیپ ار  اه  هار  نیا  دیاب 

.دناشن ورف  لاصو  ماج  اب  ار  بان  قایتشا  نیا  دیاب 

ندوب هدنز  قوش  دریگ و  یم  یگدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  مرگ  سفن  زا  اه ، هلـصاف  نآ  زا  سیوا  تسین ، هفرط  کی  قشع  نیا 
.دبای یم  ار  شلد  هدشمگ  ربمایپ ، شخب  یگدنز  ياه  سفن  رد  هک  سیوا  ار ؛

رـس تشپ  ار  اهراز  هروش  هدروخ ، لوات  ياهاپ  اب  دوب و  هدـناشک  نازوس  ياه  ناـبایب  هب  ار  وا  سیوا ، يرارق  یب  هک  دوب  زورید  نیمه 
.تشاذگ یم 

يا هدودحم  رد  ای  دوش و  مگ  خیرات  هدروخ  كاخ  ياه  قرو  يالبال  رد  هک  تسین  يا  هژاو  سیوا ،

.دوش نیشن  هت  قافتا  کی  زا 

.تسا رت  ینتساوخ  مه  منبش  ياه  هرطق  لالز  زا  هک  تسا  كاپ  ردق  نآ  سیوا  ِقشع 

.دشاب گرزب  هدنرب  لاصو ، هلماعم  رد  ات  تشاذگ  فک  رد  ناج  دقن  دش و  قشع  هدیدان 

.تسا یفاک  دناسرب ، شدوخ  هب  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياه  سفن  رطع  هک  نیمه 

.دراشف یم  اه  هلصاف  فرط  نآ  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبن  مرگ  ياه  تسد  دتسیا و  یم 

.دتفا یم  هار  هب  ینتساوخ  يریدقت  تمس  هب  ددنب و  یم  ار  شراب  هلوک 

.دشاب ناتسبرع »  » مرگ لد  ات  نمی »  » نیمزرس زا  رگا  یتح  دنهاتوک ، اه  هلصاف 

.دشاب هدش  مگ  سیوا »  » مرگ ضبن  مرگ و  ياه  سفن  نایم  رد  هک  یتقو  دنهاتوک ، اه  هلصاف 

نیا تسا و  هتخیر  نادنچ  ود  مشخ  دوخ ، ناّرب  ریشمش  رد  هک  تسا  هدش  يدرم  ریپ  سیوا »  » و

.تسا هدرک  رپس  ناج  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤم ؛ ِماما  رکشل  فص  رد  راب 

.درک یم  رپ  ار  شیاه  یسپاولد  تاظحل  هک  نیریش  یتارطاخ  هتشذگ ؛ ياهزور  تارطاخ  زا  تسا  رپ  شراب  هلوک 
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یم نینمؤملاریما  تسد  رد  ار  شا  هنادرم  ياه  تسد  سیوا ، راب ، نیا  تسا و  هتـشذگ  اه  لاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناـمز  زا 
.دراذگ

هیلع ماما  ياپ  هب  اپ  ددـنخ و  یم  دراذـگ ، یم  نینمؤملاریما  ياـه  تسد  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبن  ياـه  تسد  تقادـص  هک  وا 
.دوش یم  رارکت  هتشذگ  ياه  لاس  يایور  دنز و  یم  ریشمش  مالسلا 

.تسا هدادن  تسد  زا  ار  شا  هنیرید  هدارا  سیوا ،

ندـیرب رد  ار  شناوزاب  تّوق  هک  زورما  دـناسرب و  دوخ  قوشعم  هب  ار  وا  ات  تخادـنا  یم  نیمز  ياه  هناش  رب  ار  شیاه  ماگ  هک  زورید 
.درب یم  راک  هب  نید  ِنارفاک  يان 

، هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رای  نیرترادافو  نیا  دنک و  یم  خرس  گنر  هب  ار  وا  ياهایور  يا ، هبرض  ناهگان  و  ... 

.دوش یم  اه  نامسآ  هار  رفاسم 

یقلاخ یلع  / رون يؤلالت 

یقلاخ یلع 

؟ تفرگ ار  تغارس  دیاب  ریوک  مادک  هدیچیپ  تارذ  زا  دییوب و  دیاب  كاخ  مادک  زا  ار  وت  يوب 

! مالـسلا هیلع  یلع  یگنت  لد  ياه  هظحل  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راـگدای  ياو  يوبن  ياـه  مالـس  اـهدورد و  راـگدای  يا  هآ 
.تسا نازرل  وت  قارف  زا  داب  ياه  هناش  رونه 

هرگ رد  ار  ریـشمش  .دنـشک  یم  كرـس  ار  نابایب  تتماق ، ياشامت  ترـسح  هب  اه  لخن  دننک و  یمن  رواب  ار  تبورغ  دیما ، ياه  هرجنپ 
! تساهنت نانمشد  نیب  رد  زونه  مالسلا  هیلع  یلع  هک  چیپب  تناتسد  مکحم 

؟ يدوبن شمالک  قشاع  رگم  دناوخ ؛ یم  هبطخ  مالسلا  هیلع  یلع  زیخرب !

؟ دناسر ّتینیع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باکر  رد  تخومآ و  ادخ  لوسر  زا  ار  قشع  هک  نآ  تساجک  ینرق ؟ سیوا  تساجک 

ار زیچ  چیه  سک و  چیه  مالـسلا ، هیلع  یلع  لامج  زج  دیبات و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هدارا  اب  طقف  هک  ینامـشچ  دیـشروخ  تساجک 
؟ دید یمن 

.تبحم دوب و  تدارا  زا  ولمم  تا ، هنیس  نامسآ 

! وت نیب  ادخ  نامشچ  رب  قح  رون  يؤلألت  داب  اراوگ  .تداهش  نیریش  دهش  داب  اراوگ 
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ینیسح نیعبرا 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1384  11

رفص 1426  20

Mar. 31 . 2005

ینوطالقس میرم  / داب یلین  ياه  همخز 

ینوطالقس میرم 

؛ يا هتشگزاب  البرک  هب 

يردب رد  زور  لهچ  زا  دعب 

تراسا زور  لهچ  زا  دعب 

جنر زور  لهچ  زا  دعب 

.تسا هتشذگ  زور  لهچ 

؛ يا هتشگزاب  البرک  هب 

...هیقر یب 

 . ...ناوراک یب 

؛ يا هتشگزاب  البرک  هب 

تساپ رب  يا  همیخ  هن 

.یقریب هن  و 
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؛ تسا هدیباوخ  نافوت 

هنتف نافوت 

جنر هجنکش و  نافوت 

.تسا هتسکش  ياه  هزین  ناتسروگ  ارحص ،

.تسا قیاقش  خرس  شوغآ  ارحص ،

.تسا هدیباوخ  نافوت 

تسین يربخ  سابع  هاگ  همیخ  زا 

اهریشمش کچاکچ  زا  و 

.بآ بآ  يادص  زا  و 

دیآ یمن  نابسا  ههیش  يادص 

دیآ یمن  ناکدوک  هیرگ  يادص 

.دیآ یمن  نانز  نویش  يادص 

البرک تسا ؛ خرس  ِتوکس 

البرک تسا ؛ هایس  توکس 

...توکس توکس 

؛ یتفا یم  كاخ  رب 

كانغاد یباهش  نانوچ 

مغ زا  هدیشاپ  ورف  یهوک  نانوچ 

.كانلوات یلگ  نانوچ 

؛  ...ییوب یم  ار  كاخ 
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دهد یم  لگ  نهاریپ  يوب  كاخ ،

دهد یم  حانجلاوذ  يوب  كاخ ،

.دهد یم  نوخ  يوب  كاخ ،

؛ يا هتشگزاب  البرک  هب 

ینیب یم  سابع  هن 

یمساق هن 
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يرغصا یلع  هن 

.يرفعج نوع و  هن 

تسا هدش  نابسا  مس  لاماپ  كاخ ،

تسین شیب  يرتسکاخ  كاخ ،

کشا شطع و  رتسکاخ 

.غاد رتسکاخ 

لادوگ يالاب  یتسیا ، یم 

.هدیمخ یتسیا و  یم  عیفر 

دنک یم  وب  ار  تناماد  كاخ  لادوگ ،

.دنز یم  هسوب  ار  تا  هدیمخ  ناوناز  لادوگ ،

؛ دبات یم  غاد  دیشروخ  زونه  و 

.نینوخ غاد و 

تسا هتسکش  شا  يرتشگنا  نیگن  دیشروخ  زونه  و 

؛ یشک یم  هآ 

دنک یم  هلان  تنازرل  ياه  ماگ  ریز  نیمز 

؛ یشک یم  هآ 

دچیپ یم  مه  رد  ار  كاخ  نافوت 

؛ یشک یم  هآ 

.دشاب هدماین  ورف  نیمز  هب  هک  تسین  يا  هراتس 

! ترهطم رس  رب  مالس 
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! ترونم تروص  رب  مالس 

! تنینوخ نابل  رب  مالس 

! ترطعم نساحم  رب  مالس 

! تشاد تیاهن  یب  مخز  هک  ترکیپ  رب  مالس 

! دندومن هراپ  هراپ  هک  ترکیپ  رب  مالس 

! تشگ نابسا  مس  لاماپ  هک  ترکیپ  رب  مالس 

! دش هدیرب  هک  تیولگ  رب  مالس 
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! دنتخیوآ اه  هزین  رب  هک  ترس  رب  مالس 

! تشگ هدیرب  افق  زا  هک  ترس  رب  مالس 

! دندینادرگ سلاجم  رد  هک  ترس  رب  مالس 

! یشک یم  هآ 

! ردارب یسانشن  ارم  يراد  قح 

؛ يراد قح 

هدیمخ هوک  نیا 

مسجم جنر  نیا 

.تسوت رهاوخ 

تسا هدیباوخ  نافوت 

يا هدمآ  هیقر  یب 

يزوس یم  هرذ  هرذ 

يریگ یم  هلعش  هرذ  هرذ 

تارف رانک  یتسیا  یم 

بآ يوس  نیا  یتسد 

بآ يوس  نآ  یتسد 

همقلع يوس  نیا  يرس 

همقلع يوس  نآ  يرس 

دننک یم  زاب  رس  هرذ ، هرذ  تیاه  مخز 

ییاضر هدیمح  / ماش رد  نابیرغ  ماش  لهچ 
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ییاضر هدیمح 

دور یم  تسا  تاملک  هناخدور  نیا 

دور یم  تسا  تارف  ناوسیگ  داب ، رد 

نزُح و یگدولآ  هم  رد  زور  لهچ  دیـشروخ ، یب  زیگنا  مغ  بورغ  لهچ  هدیپت ، نوخ  رد  خرـس  هدـیپس  لهچ  درذـگ ؛ یم  زور  لهچ 
.درذگ یم  زور  لهچ  هدیچیپ ، هودنا 
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دود و يوب  دنور ، یم  نادرگرس  هثداح  هنحص  رد  هک  شیوشت  ياه  بسا  ياه  هبرض  مس  يادص 

.درذگ یم  زور  لهچ  خلت ، نینچ  نیا  يا  هعقاو  نایاپ  هتخوس ، ياه  همیخ  خلت  هرطاخ  نوخ ،

.دنز یم  جوم  نوخ  دبوک و  یم  اه  هرادج  رب  نانچمه  تارف ،

یم زور  لهچ  نفک ، یب  ياه  ندب  ندب و  یب  ياهرس  ریوصت  .دنا  هداتفا  كاخ  رب  ماین  یب  هتخآ ، ياهریـشمش  درذگ ؛ یم  زور  لهچ 
.درذگ

.درذگ یم  زور  لهچ  نونج ، رد  هدز  اپ  تسد و  نابایب  هتفشآ ، ياهرتش  گنز  يادص 

راوید هب  زاب ، هچیرد  ره  زونه  دنک ، یم  مومسم  ار  خیرات  ناج  نارکوش ، نیا  یخلت  زونه  دنز ، یم  سفن  یمدق  کی  رد  هثداح  زونه 
.دنوش یم  هدرتسگ  نامسآ  رب  نینوخ  يّدر  اب  زاورپ ، ياه  لاب  دوش و  یم  هدیبوک 

، دشارخ یم  هرهچ  دبوک و  یم  رس  رب  هتسشن  وناز  ود  يور  هاگلتق ، لادوگ  درذگ ؛ یم  زور  لهچ 

نابیرغ ماش  درذگ ، یم  زور  لهچ  شرع ، زا  کئالم  هیوم  يادص  نانز ، هلان  ناکدوک و  نویش  يادص 

مهرد ار  شتاملظ  ییاـهنت و  اـت  ددرگ  یم  يا  هراتـس  لاـبند  كاـخ  رب  هدرتسگ  بش  تشاد ، دـهاوخ  همادا  خـیرات  ياـهتنا  اـت  هفوک 
.دنکشب

ياهدرد هدیسر ، ناوختسا  ات  ياه  مخز  کیرات ، ياهالب  عاعش  دبات ، یم  قمر  یب  دیشروخ ،

.درذگ یم  زور  لهچ  مکارتم ، نینچ  نیا  یبش  شنزرس ، ياه  کتپ  برض  نامرد ، یب 

.دنز یم  اپ  تسد و  يدبا  یتوکس  رد  نابایب ، ار  شا  ینکش  نامیپ  ینامیشپ  دبوک  یم  رس  رب  هفوک  دهد ، یم  هودنا  يوب  كاخ ،

.دنک یم  لد  درد  هراپ ، هراپ  يدیشروخ  اب  هک  دننیب  یم  ار  یکرتخد  كاندرد  ِبارخ  ماش ، ياه  هبارخ  زونه ،

.دننک یم  رارکت  ار  نانز  نارتخد و  هجض  يادص  یلاوح ، ياه  هناریو  زونه ،

.تاظحل یگدولآ  باوخ  رب  تس  یکتپ  فرط ، ره  زا  بنیز  يادص  زونه ،

زونه اّما  درذـگ ، یم  هثداح  زا  زور  لهچ  قیاقـش ، گنرمه  هدـیپس  لهچ  قیاقد ، نابز  رب  هتخوس  هنارت  لهچ  درذـگ ؛ یم  زور  لـهچ 
.تسا هتفرگن  مایتلا  قافّتا ، ِروسان  ياه  مخز 

يداب تهزن  «/ ما هدروآ  تسا ، لیلد  لد  رگا  »

يداب تهزن 
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؛» ما هدروآ  تسا ، لیلد  لد  رگا  »

.تفر جارات  هب  هدش  هل  اپ  ریز  رپرپ و  ياه  گربلگ  لثم  هک  یلد 
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؛ ما هدروآ  تسا ، تّجح  مشچ  رگا 

.دش دهاوخن  زاب  تا  هنهک  نهاریپ  يوب  هب  زج  هک  یمشچ 

؛ ما هدروآ  تسا ، دهاش  تسد  رگا 

.تسا هدرک  تشم  دوخ  رد  ار  هدیرب  يولگ  هدروخ  ورف  ضغب  مامت  هک  یتسد 

؛ ما هدروآ  تسا ، هاوگ  اپ  رگا 

.تشاذگ اج  هب  ار  يردب  رد  تراسا و  ياه  هلبآ  نوخ  زا  يّدر  داهن ، مدق  اج  ره  هک  ییاپ 

؛ ما هدروآ  تسا ، ناشن  وم  رگا 

.دش دیپس  تنامیتی  هنابش  ياه  هیرگ  ياپ  هب  هک  ییوم 

؛ ما هدروآ  تسا ، مزال  بُابر  رگا 

.درادن هراوخریش  دراد و  ریش  هک  يردام 

.ما هدروآ  تسا ، هناهب  هنیکس  رگا 

؛ ما هدروآ  تسا ، نماض  مالسلا  هیلع  داجس  رگا 

.درک ناروف  تراسا  ریجنز  لغ و  ریز  زا  شا  یمخز  رورغ  تریغ و  نوخ  هک  يدرم 

؛ ما هدروآ  تسا ، لوبق  یمیتی  رگا 

.دش هتساوخ  ردپ  لتاق  رابرد  يزینک  هب  هک  یمیتی 

؛ ما هدرواین  تسا ، عیفش  مالسلااهیلع  هیقر  رگا 

.دروخن بآ  یلو  دش ، بآ  هدیرب  رس  غاد  زا  شکچوک  لد  هک  يا  هلاس  هس  رتخد 

مادقا ینارماک  مرکا  ...تسا / هتشذگ  زور  لهچ 

مادقا ینارماک  مرکا 

.ار خلت  ِسوباک  نیا  دنک  یم  تیاور  هدیرب  هدیرب  زونه  نیمز  ررکم و  ياه  مخز  رارکت  زا  تسا  هتشذگ  زور  لهچ 
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؟ درکن طوقس  وت  ياهدرد  عافترا  زا  دیسر و  نیعبرا  هب  ناوت  یم  هنوگچ 

! ندوب درد  ِنیشن  هّلچ  بنیز ، ِهاگن  ِهاگ  همیخ  ریز  تسا  تخس  هچ 
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! ناشیرپ هدز و  تریح  شیوخ ، کیرات  ِيوت  رازه  رد  دوش  یم  ناریو  كاخ ،

، قشاع ياه  هناورپ  ِزاورپ  ترسح  رد  دزوس  یم  و 

.غاد همه  نیا  ینیگنس  ِریز  تشد ، ِنازوس  ِشطع  رد 

! دوش یم  رتسکاخ  دزوس و  یم 

! نک هاگن 

.تسا هدناشوپ  ار  نامسآ  بیرغ ، درس و  يرابغ 

؟ میظع هحیرج  نیا  رب  دوش  زاسراک  هک  یمهرم  وک 

.البرک هدروخ  مخز  رکیپ  رب 

.دنرو هلعش  اهدایرف  زونه  اّما  تسا ؛ هتشذگ  زور  لهچ 

.دکچ یم  نوخ  نیمز  ياه  مشچ  زا  زونه  اّما  هتشذگ ، زور  لهچ 

...هدیرب هدیرب  نیمز 

...هحرش هحرش  نامسآ 

رازم رب  مینک  یم  نشور  ار  ناماه  مشچ  ِسوناف  مینیشن و  یم  گوس  هب  ار  تیاه  مخز  درگلاس 

.تیاه مخز  نیعبرا  رد  دنوش  یم  نوخ  نامیاه  بلق  .تیاهدرد 

.وت ياهوزرآ  تشهب  زا  يا  هکت  البرک  البرک و  نتم  رد  يا  هژاو  نیرت  سّدقم  وت 

.تسا خیرات  ياه  تیمولظم  ِمامت  ِفطع  هطقن  البرک ،

ییاضر ناراب  / قارف نیعبرا 

ییاضر ناراب 

.دزوس یم  میاه  بل  ما ؛ هنشت 

هتـشذگ نازوس  ِرهظ  نآ  زا  زور  هنابـش  لهچ  اهنت  هک  منک  یمن  رواب  .مرادـن  رواب  نم  اّما  تسا ، هتـشذگ  زور  لهچ  دـنیوگ  یم  همه 
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.دشاب

.درذگ یم  هعقاو  نآ  زا  تساه  لاس  هک  تسا  نیا  نم  نامگ  هن ،

.ما هنشت  هک  تساه  لاس 
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.نامسآ هنایم  رد  تسرد  دیشروخ ، دوب و  رهظ 

يا هشوگ  .مروآ  یمن  رد  رس  يزیچ  زا  اّما  مدینش ، یم  ار  اه  بسا  ِزات  تخات و  اهریشمش و  يادص 

هنایم رد  هک  نآ  زا  رت  ناـشخرد  يدیـشروخ  مدـید ؛ ار  وا  هک  دوب  تقو  ناـمه  .مدوب  هتخود  نامـسآ  هب  مشچ  راـیتخا ، یب  هتـسشن و 
.دوب نامسآ 

یم جوم  شنامشچ  رد  یبیرغ  شمارآ  هچ  هآ ، .تسـشن  مرانک  شود ، رب  یبآ  کشم  .هن  اّما  قمر  یب  دوب ؛ هتـسخ  .دش  هدایپ  بسا  زا 
؟ تفگ تفگش  هظحل  نآ  زا  وا و  زا  ناوت  یم  هنوگچ  دز !

بل مدـش ؛ یم  کیدزن  شیاه  بل  هب  متـشاد  مک  مک  .تفرگ  نم  زا  يا  هعرج  درک و  زارد  مفرط  هب  ار  شناتـسد  درک ، مهاگن  هریخ 
.دندوب كاچ  كاچ  یگنشت  طرف  زا  هک  ییاه 

هک دـندرب ، یم  کـشر  نم  هب  تاـنئاک  ییوـگ  .دوـب  هدـنام  زاـب  شبنج  زا  یتـسه  مدـیجنگ ، یمن  دوـخ  تسوـپ  رد  نم ! يادـخ  هآ ،
...ناهگان

.متسنادن هاگ  چیه  مناد ؛ یمن  دش !؟ هچ 

.متخوس یم  وا  كانشطع  ياه  بل  ترسح  رد  هک  ارم  .تشاذگ  او  دوخ  هب  ارم  وا 

درک رپ  ار  شبآ  کشم  اهنت 

، دمآ مدای  یتسار ، ... 

!« كاخأ كردَأ  اخأ ! ای  : » دروآ رب  دایرف  هک  دروآ  دوخ  هب  ارم  شیادص  ینامسآ  نینط  هک  دوب  دعب  يا  هظحل  دیاش  اهنت 

داژن يدهم  دیما  / تشذگ زور  لهچ  و  ... 

داژن يدهم  دیما 

.درپس خیرات  ياپرید  بش  تاملظ  تسد  هب  ار  نیمز  دماین و  الاب  رگید  دیشروخ  دولآ ، نوخ  بورغ  نآ  سپ  زا 

هدنام مدآ  رـسپ  نایم  تاملظ ، رد  خـیرات  اما  دنتـشون ، یم  ناسنا  ياپ  هب  ار  اهزور  اه و  بش  دـندروخ و  یم  قرو  نانچمه  اه  میوقت 
.دیسر یمن  ادرف  هب  دوب و 

؟ بنیز لد  رد  تساه  هچ  .تسا  هدش  هزور  لهچ  بنیز  لد  غاد 

.درک بنیز  مرگ  ياه  کشا  نمأم  ار  شیاه  هناش  هک  دوب  ردپ  تفر ، هک  ردام 
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راب ییاهنت ، هب  وا  تسا و  هدنامن  سک  چیه  کنیا  اما  دننک ، تمسق  دوخ  اب  ار  بنیز  مغ  زا  يا  هّرذ  هک  دندوب  اهردارب  تفر ، هک  ردپ 
تشپ ینیگنس ! راب  هچ  درب و  یم  مخز  ياه  هناش  رب  ار  دمحم  ثاریم 

.دنک یم  مخ  مه  ار  هوک 

.دندرک یم  زیخ  تسج و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  ناگنیزوب  دوب و  هدرتسگ  هیاس  نیمز  رسارس  رب  خیرات  بش 

.دنک لدب  يدایرف  هب  ار  هلاس  نیدنچ  ضغب  هک  دوبن  يا  هرجنح 

.دیشک یم  دوخ  اب  مه  ار  ناسنا  دیتلغ و  یم  طوقس  یبیشارس  رد  نیمز 

.دنامن تّجح  یب  ینآ  يارب  نیمز  ات  .تسا  هتـشاد  هگن  هدـنز  دـنوادخ  ریبدـت  هک  يرامیب ، هن  ار  مالـسلا -  امهیلع  نیـسح -  نب  یلع 
؟ دروایب بات  ار  ادخ  ياه  هنیآ  ندش  هکت  هکت  هک  دوب  نآ  تقاط  اجک  ار  وا  هنرگو 

.تسا كالفا  راد  هنییآ  كاخ ،

دـنک و باریـس  ار  هنـشت  نیمز  شنوخ  ات  دوش ، هدـیرب  رـس  روج ، لـهج و  حـبذم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  دوب  هتفر  نینچ  ریدـقت 
.دوش خرس  كاخ ،

.دنا هتخاس  كاخ  زا  هک  مه  ار  یمدآ 

.تشاد دوخ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  زا  يا  هّرذ  دش ، یم  دلوتم  هک  یکدوک  ره  سپ ، نآ  زا 

.دوب يرغصا  یلع  كدوک ، ره  سپ  نآ  زا 

تقیقح ناگنـشت  خیرات ، هشیمه  ات  البرک  هناخیم  دشوجب و  كاخ  هرمخ  رد  ادخ  نوخ  ات  تشذگ  نیگمهـس  رهاظ  نآ  زا  زور  لهچ 
.دنک تسمرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ینامسآ  بارش  زا  ار 

.دش هزور  لهچ  البرک  و 

هدازرکاذ نیسح  دیس  ...تسا / زور  لهچ 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

!؟ یسانش یمن  ارم  ما ؛ هدمآ  نم  يرآ ، وش ! دنلب  ملُگ ؛ مالس ،

؟ یسانش یمن  ارم  زورما  هک  هدرک  هنخر  نامروضح  نیب  هلصاف  ردقچ  رگم 

.يا هدید  بیرغ  ما  هرهچ  رب  ار  طوطخ  نیا  میوم و  رب  ار  يدیپس  نیا  دیاش 
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.دنهد یم  یگلاس  لهچ  يوب  مه  اه  هظحل  تنتفر  اب  هک  یناد  یمن  ار  نیا  اّما  دوش ، یمن  رییغت  همه  نیا  ثعاب  زور  لهچ  مناد ، یم 

.يداد مناشن  وت  هک  دیوپ  یم  ار  یهار  ياهتنا  نم  هاگن  زونه  هکلب  ما ؛ هدرک  شومارف  ار  تیاه  فرح  ینک  لایخ  هک  نیا  هن  هن !

.مناشک یم  اج  همه  هب  ار  وت  نوخ  ّدر  هک  تسا  زور  لهچ 

.ما هداد  همادا  ار  تتیاهن  یب  راکیپ  هک  تسا  زور  لهچ 

؟ منادرگ یم  ناگدز  بش  نیا  رس  رب  ار  وت  هسامح  سوناف  تسا  زور  لهچ 

.ما هدرک  نشور  ناشرومن  لد  رد  ار  ردپ  مالک  هرطاخ  تسا  زور  لهچ 

.ما هدوساین  تهاگن  هیاس  ریز  ما و  هدیدن  ار  وت  تسا  زور  لهچ  اّما 

!؟ همه متفگ  .دنا  هدمآ  ترادید  هب  همه  هکلب  نم ، هن  هک  وش  دنلب  الاح  ...ما  هدرکن  مامشتسا  ار  تسفن  رطع  تسا  زور  لهچ 

.ما هتشاذگ  اج  غارچ ، یب  يا  هبارخ  رد  ار  وت  دیشروخ  زا  يا  هلعش  هک  ما  هدنمرش 

.دنامن غارچ  یب  اجک  چیه  یتفگ  دوخ  وت  رخآ 

.دننک ّسح  ناشدرس  ياه  هنوگ  يور  ار  باتفآ  روضح  همه ، یتساوخ  دوخ  وت 

 . ...دوش یم  دلوتم  حبص  ره  هک  یتعیب  میراشفب ، ار  هرابود  یتعیب  تسد  ات  میا  هدمآ  همه  الاح 

!؟ یسانش یمن  ارم  رگم  وش ! دنلب  ملُگ !

رادتسود يدمحا  زاناس  / درُم نیمز 

رادتسود يدمحا  زاناس 

.درم نیمز 

.درم تا  هراوگوس  نیملهچ  رد  نیمز 

.داتفا حانجلاوذ  ياپ  هب  البرک  درک و  مخ  رمک  نامسآ ،

.تسیرگ هرطق  هرطق  ار  لضفلا » ابا  ای  ، » بآ تسب و  یناشیپ  هب  ار  نیسح » ای   » دنبرس دیشروخ ،

.دروخ بات  چیپ و  راب  ود  داتفه و  دش و  هلاچم  شیوخ  رد  تارف 
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.دندش ریپ  ار  وت  هیناث  هب  هیناث  تشگزاب ، یب  ياه  هبرقع  دنتسشن و  وت  يازع  هب  یکی  یکی 

.تسشن نوخ  هب  هزین  .دیوارت  تبل  زا  رون  لزغ  نیملهچ 

.دندرک هیرگ  اه  لبط  ياون  هب  ار  وت  یپ ، رد  یپ  هتسویپ و  هتسخ  ياهریجنز  دندز و  هجض  ار  وت  نیعبرا  اه  هراوگوس 

.تسا تارف  رانک  تسد ، یب  ياقس  بآ و  یب  کشم  زونه 

.دیآ یم  ههام  شش  ناکدوک  يولگ  زا  نوخ  يوب  زونه 

.دهد یم  رازآ  ار  ناکرتخد  یگلاس  هس  یلیس ، درد  زونه  و 

.دوش یم  مخ  نامسآ  رمک  دریم و  یم  نیمز  مه  زاب  قشاع ، حانجلاوذ  لهچ  یشاب و  رالاس  البرک  لهچ  ییایب ، رگا  رگید  راب  لهچ 

هدازربکا ریما  / تسا هدمآ  زورما 

هدازربکا ریما 

؟ تسین انشآ  تیارب  اج  نیا 

وت زا  هک  ار  ینیمزرـس  ینیبب  رتهب  ات  نک  تیاه  مشچ  ناب  هیاـس  ار  تیاـه  تسد  یـسانش ؟ یمن  ار  نیمزرـس  نیا  نک ، هاـگن  رت  بوخ 
.دوب وگو  تفگ  مرگ  هشیمه  تهاگن  اب  هک  ار  یهاگن  درک  بضع  وت  زا  یتشاد ، هک  ار  هچنآ  ره  تفرگ 

.یسانش یم  بوخ  ار  زیخالب  تشد  نیا  وت  یسانش ، یم  ار  نیمزرس  نیا  ار -  كاخ  نیا  ار -  اج  نیا  وت  يرآ ،

.يدوب هدمآ  اج  نیا  هب  وت  مه  شیپ  زور  لهچ 

.ار شا  هدز  فَت  هنهپ  يدوب  هدید  يدوب و  هدنارذگ  تهاگن  هرطیس  زا  ار  تشد  نیا  وت  مه  شیپ  زور  لهچ 

كاخ زا  رـس  تسا و  هدـیئور  هشوگ  ره  رد  هک  تسا  درد  ياه  لگ  غاد و  تسا و  غاد  يرگن  یم  هک  زورما  و  كاخ ، دوب و  كاـخ 
.تسا هدیشک  رب  غاد  ياه 

.یتشادن زور  هس  يارب  یتح  ار  شا  يرود  بات  هک  دنا  هتفرگ  یهاگن  زا  ار  وت  هک  تسا  زور  لهچ 

ص:80

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 127 

http://www.ghaemiyeh.com


.يدید یم  ار  ادخ  یلو  ار و  ادخ  لوسر  ار ، ادخ  هطساو ، نودب  نآ ، رد  هک  ار  ییامیس  دنا  هدرک  رود  وت  زا  هک  تسا  زور  لهچ 

وت زا  ار  همه  یندز ، مه  رب  مشچ  هب  رهظ  کی  دوب و  وت  اب  لاس  ياه  لاس  هک  ییاهزیچ  نآ  همه  اهنآ ، همه  لابند  هب  يا  هدـمآ  زورما 
.اهنآ همه  زا  ار  وت  دنتفرگ و 

.يا هدیئاسن  شناتسد  رب  تسد  يا و  هدینشن  ار  تردارب  يادص  رگید  هک  دوش  یم  زور  لهچ 

.درک یم  نایب  ناتیارب  ار  ناتلد  ياه  فرح  مالک ، هطساو  یب  هک  ار  یقشع  يا  هدیدن  تردارب  ياه  مشچ  رد  هک  دوش  یم  زور  لهچ 

یم .دـمآ  یهاوـخ  وـت  هک  تسناد  یم  وا  .تسوـت  رظتنم  زوـنه  تردارب  نیبـب  نک ! هاـگن  بوـخ  .تردارب  لاـبند  هب  يا  هدـمآ  زورما 
نورد زا  هزین ، يالاب  زا  دوخ  دـنچ  ره  يا ؛ هدروآ  نارگمتـس  زور  هب  الب  ماش  رد  ار  هچنآ  ینک  وگزاب  شیارب  اـت  ییآ  یم  وت  تسناد 

.دوب دهاش  دوخ  دنچ  ره  دید ، یم  رز  تشط 

بش ناتفص  شافخ  زور  هب  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ناتردپ  نحل  اب  هک  ییوگب  شیارب  دوخ ، ییایب و  وت  ات  دیـشک  یم  ار  تراظتنا  اقس 
.يدروآ تسرپ 

يارب تسا  هتـشذگ  نرق  دصراهچ  نآ  زا  راگنا  نیعبرا ، کی  نیا  يدـمآ ! شوخ  .دیـشک  یم  ار  تراظتنا  تردارب  البرک ! لوسر  يا 
زیچ چیه  اّما  دیتسه ؛ مه  قشاع  هک  امش  يارب  تردارب ، يارب  وت ،

.زیچ چیه  ...دنک ، ادج  مه  زا  ار  امش  دناوت  یمن 

 . ...يا هدمآ  هک  زورما  و 

رادتسود يدمحا  زاناس  / نیعبرا

رادتسود يدمحا  زاناس 

! یتوهال تایآ  رولبت  يا  هتخوس ، هرجنح  ود  داتفه و  نیشن  هلچ  ماوت و  قشع  نیشن  هلچ 

.میدرک هیرگ  ار  البرک  هیثرم ، ازع و  ياهزور  نیا  رد  راب  لهچ 

.میتخیر کشا  همقلع  لهچ  میدید و  غاد  البرک  لهچ 

.میدز دایرف  ار  وت  لد  غاد  ههام ، شش  يا  هرجنح  اب  راب  لهچ  میدرک و  هبرجت  ار  یلیس  درد  راب  لهچ 
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.میتسشن ازع  هب  ار  همیخ  لهچ  میدز و  هجض  ار  هبارخ  لهچ  .میدش  ریسا  ماش  لهچ  میدیشک و  درد  يداو  لهچ 

: مینک یم  همزمز  ار  اروشاع  ترایز  نابوک ، هنیس  نانز و  رس  رب  میا و  هدرتسگ  تاهیه  هداجس  تندش ، ینامسآ  نیعبرا  رد  کنیا  و 

! ادخ نوخ  يا  کیلع  مالسلا 

! ازج زور  عفاش  يا  کیلع  مالسلا 

هداز هجاوخ  ءامسا  / نوخ نیعبرا 

هداز هجاوخ  ءامسا 

یخساپ چیه  یمد » نّولحتست  َِمل   » يدیشک دایرف  هچ  ره  هک  یتّما  مّدج ؛ تّما  حالـصا  يارب  تسین ؛ نتـسشن  ياج  هک  مور  یم  یتفگ 
.يدینشن

.تخادنا نینط  اضف  رد  هک  دوب  ریشمش  کچاکچ 

، اـهریت دنـشک و  یم  ههیـش  اـه ، بسا  دـنز ، یم  تماـما  هرکیپ  رب  مخز  هک  يا  هصرع  يا و  هدـنام  وت  دـندش ؛ یهار  تنارتوبک  ماـمت 
 - . ار ربمایپ  ياه  بل  هاگ  هسوب  دنا -  هدرک  ناشن  ار  وت  یناشیپ 

.ینک یم  اه  همیخ  زا  لد 

زاغآ اروشاع  دوارت و  یم  شطع  تیاه  گر  زا  دسر ، یم  نامسآ  هب  هاپس ، هلهله  تسا ، هدوشگ  شوغآ  تندیسر ، بات  یب  نامـسآ 
! دوش یم 

! نیسح ار ، وت  نیعبرا  دنا ؛ هتفرگ  نوخ  نیعبرا  تبنیز ، هتسخ  ياه  کلپ 

.دنشاب وت  رازم  نیشن  كاخ  البرک ، رد  ات  دنا  هدماین  دورف 

هک الاح  .دیآ  یمن  دورف  رس ، یب  ياه  ندب  رب  هدیمخ ، ياه  مادنا  رب  يا  هنایزات  هتفرگ ، مارآ  اهوهایه  تسا ، هدیباوخ  نافوت  هک  الاح 
دحا و ردب و  زا  هدنام  ياه  توادع  ياه  مخز  رب  دوخ ، ماخ  لایخ  هب 
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، تبیـصم لصف  زا  هک  الاح  دنا ، هتفرگ  ماقتنا  ار  هدـنام  هفیقـس  زا  ياه  هنیک  لطاب ، ینامگ  هب  هک  الاح  دـنا ، هتـشاذگ  مهرم  قدـنخ ،
.تسا هدنام  ینازخ 

! رت مارآ  شبلق ، تسا و  مارآ  وت  يّالوت  ياه  تسد  اب  مالسلااهیلع ، بنیز  ياه  کلپ 

! نیسح شاب ، اریذپ  تنادیهش  رامش  رد  زین  ار  ام  بلق  ياه  هراپ  هراپ  تیّالوت ، ياه  تسد  نامه  اب 

یمالسا يروهمج  زور 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1384  12

رفص 1426  21

Apr. 1 . 2005

هداز یقت  هبّیط  / هزور لهچ  ضغب 

هداز یقت  هبّیط 

.دندیزرل دوخرب  رتشیب  راب  لهچ  زور ، لهچ  نیا  رد  نامسآ  تفه  تشذگ و  زور  لهچ 

.دهد یم  یگنشت  يوب  زونه  نیمز 

.تسا هتخود  نیمز  هب  هنابیرغ  ار  شنامشچ  یخرس  نامسآ ،

.تسا هتسشن  كاخ  رب  گوس ، هودنا و  زا  يرابغ 

.دیآ یم  ورس  زا  رت  هداتسیا  اّما  هدیمخ ، ینز 

.دیآ یم  هزور  لهچ  یغاد  اب  ینز 

.درگن یم  ار  ارحص  شا ، هتخوس  ِلد  غاد  زا  رت  هتخوس  شلالز ، ياه  مشچ 

.تسا هدرک  رک  ار  تشد  شوگ  شتوکس  هیثرم 

.دهد یم  یگنشت  يوب  زونه  نیمز  تسا و  هدمآ  وا 
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.دنروخ یم  كرت  هرابود  هعقاو ، دای  هب  شیاه  بل 

.هشیمه زا  رت  قمر  یب  شیاهاپ 

.دوب شتمرح  رادساپ  هک  دبلط  یم  ار  يرادملع  ياه  تسد  يرای  شیاه  تسد 

.دوب شدوجو  زا  يا  هکت  هک  دبلط  یم  ار  يردارب  هرابود  رادید  ششوغآ 

.تسا هدز  همیخ  اه  تشد  یگریت  رب  اه  همیخ  رتسکاخ  هتخیمآ ، مه  هب  نوخ  یگنشت و  يوب 

ياهریت .دـشک  یم  ریت  ولگ  رد  شا  هزور  لـهچ  ِضغب  تراـسا ، يوس  نآ  زا  تبرغ ، يوس  نآ  زا  جـنر ، يوس  نآ  زا  دـیآ ، یم  ینز 
.هدرک هّکت  هّکت  ار  شبلق  تبیصم ،

.تساه بآ  يوناب  رتخد  وا 

.تساه تبیصم  مامت  ربص  وا 
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يوسوم همطاف  هدیس  / راهب يروهمج  زور 

يوسوم همطاف  هدیس 

یم دازآ  نهذ  ِنادـنز  زا  شخب ، یئاهر  تاملک  دـننک و  یمن  افعتـسا  لّزغت  زا  اه  لگ  هک  اـج  نآ  تسا ؛ راـهب  يروهمج  زور  زورما 
اب ات  دنا  هداتسیا  فص  رد  فص  ناتخرد ، هک  اج  نآ  دنوش ،

.دوش یم  بوصنم  اه  لد  تموکح  هب  ناراب ، هدیزگرب  درم  ادرف  .دنهدب  يأر  راهب  هب  ناشزبس  ياه  گرب 

.دنا یتسود  بزح  وضع  دنسانش و  یم  ار  تدحو  هقرف  طقف  مدرم  اج  نیا  .تسا  نامیا  قشع و  قلطم  نیمزرس  اج  نیا 

.دننک ادتقا  هدیپس  هب  ات  دننکش  یم  ار  بش  خلت  سوباک  مدرم ، اج  نیا 

ار قشع  هنارصع  ِلعف  یـسراپ ، دنق  اب  دننک و  یم  ملکت  میـسن  ِیئایؤر  نابز  هب  اه  لگ  تسا و  ینابرهم  مدرم ، یمـسر  بهذم  اج  نیا 
.دننک یم  فرص 

! نامیا نژیسکا و  نابایخ  رد  مینزب  مدق  زورما ، نیمه  ایب 
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! مینک اه  هناورپ  سکع  زا  رپ  ار  رهش  ایب 

.میراذگب كدصاق  ار  اه  هچوک  مامت  ِمان  ایب 

! میورب باتفآ  یسوب  تسد  هب  ایب  مینک ! نامیاه  مالس  همیمض  ار  دنخبل  یّلم  دورس  ایب 

! میناشکب يأر  ياه  قودنص  ياپ  ناراب ، ریز  رد  ار  نام  یقشاع  رارق  تعاس  ایب 

! مینزب الص  نطو  ِرتفد  هب  ار  قشع  يدیعبت  ناگژاو  ایب 

.نیدرورف یلاوح  رد  دننک  یم  دود  دنفسا  یناریح ، ياه  میوقت  تسا و  راهب  يروهمج  زور  زورما 

لگ سّدقم  باتک  هب  دنگوس  يادَا  مسارم  تسا ؛ عمش  فیلحت  مسارم  زورما 

.تسا نیدرورف  هدزاود  زورما 

یّمرخ هفطاع  / دیدج یخیرات  أدبم 

یّمرخ هفطاع 

مامت ربارب  رد  دنبایزاب و  ار  ناش  یمالـسا  یناریا و  تیوه  دـنور ، یم  هک  تسا  یمدرم  ماحدزا  زا  رپ  نابایخ  تسد ، رد  اه  همانـسانش 
يادنلب هب  ییاه  فص  اب  دنتسیاب  يربخ  ياه  نیبرود 

راموط دنچیپب ؛ مه  رد  يرآ »  » زبس ياه  هگرب  اب  ار  متس  لاس  دصناپ  رازه و  ود  راموط  .ناشنامیا  هوکش  هب  ییاه  هدارا  اب  ناش و  هدارا 
دوخ هب  ناریا  یهاشنهاش  خیرات  .ار  یشورف  نطو  یگدرب و  تراقح و 

.نیمز ناریا  نامدرم  تماقتسا  میوقت  رد  دش  دهاوخ  دیدج  یخیرات  أدبم  زور  نیا  .دزرل  یم 

* * *

یتردق زورما ، نیـشن  خوک  هداس  درم  نیا  نازرل  ياه  تسد  .دزادنا  یم  قودنـص  رد  ار  يرآ »  » هگرب نازرل ، ياه  تسد  اب  يدرمریپ 
.دراد زورید  نانیشن  خاک  تخت  جات و  مامت  زا  شیب 

«. رتمک هملک  کی  هن  رتشیب ، هملک  کی  هن  یمالسا ؛ يروهمج  »

هب هک  یتموکح  یمالسا ، يروهمج  دنشخب ، تقیقح  گنر  ناشیاهراعش  هلضاف  هنیدم  هب  ات  دنا  هداتسیا  هنیس  هب  هنیس  فص ، هب  فص 
راعـش روعـش  داتـسیا و  دـهاوخ  ریوزت  روز و  رز و  زا  ییاـیند  ربارب  رد  مدرم ، نیا  نیقی  زا  راشرـس  ياـه  لد  یناـبیتشپ  هـب  هـّللا و  ماـن 

.دیشخب دهاوخ  تینیع  ار  یمالسا  يروهمج  يدازآ ، لالقتسا ،
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تعیبط زور 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1384  13

رفص 1426  22

Apr. 2 . 2005

ییازریم دیعس  دمحم  / زبس يولبات 

ییازریم دیعس  دمحم 

.مراد یم  رب  کبس  يراب  هلوک  مشوپ ، یم  یناتک  شفک  تفج  کی  مسیونب ؛ ار  تعیبط  مهاوخ  یم  مسیونب ، تعیبط  زا  مهاوخ  یم 

، ما هداتفا  هار  هب  زبس  يولبات  کی  رد  الاح  رتوبک ، ناراب و  هدـنرپ و  میـسن و  منک ، عمج  هملک  ناتـسهوک ، تمـس  هب  مورب  مهاوخ  یم 
رد مرب  یم  تسد  رتوبک ؛ ود  نشور  ياه  لاب  اب  تسا ، يدبا  یبآ  نامـسآ ، درذگ ، یم  لگنج  نایم  زا  گنر  مک  یکاخ و  يا  هداج 

؛ منک یم  ناهنپ  هنیس  رد  ار  اهرتوبک  نامسآ ،

! گنر رد  سفنت  زبس ، يولبات  کی  رد  سّفنت  تسابیز  ردقچ 

، دزیر یم  همـشچ  رد  هوک  سکع  .میتفا  یم  هار  هب  میوش و  یم  گنر  ام  همه  دـیایب ، ناراب  رگا  .تسا  نامـسآ  هشوگ  رد  ربا  هکت  ود 
.دوش یم  یکی  رتوبک  ربا و 

یم هزات  میاه  هملک  همه  دوش و  یم  هزات  هدنرپ  دوش ، یم  هزات  تخرد  موش ، یم  هزات  نم  دوش ، یم  هزات  زیچ  همه  دـیایب ، ناراب  رگا 
.مسیونب تعیبط  زا  مناوت  یم  رتهب  يروط  نیا  دنوش ؛
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یم مدوخ  اب  .دوش  یم  رت  نشور  هناخ  هظحل ، کی  يارب  .دنوش  یم  لح  هنیآ  رد  دننز و  یم  رپ  ما  هنیس  زا  اهرتوبک  میآ ، یم  هناخ  هب 
رد هک  تخرد  نیا  مزیوایب ؟ قاتا  نیا  ياجک  رد  ار  ناراب  درادـن ، اج  ًالـصا  هناـخ  نیا  هک  ما  هدروآ  مدوخ  اـب  هملک  ردـق  نآ  میوگ ،

.مسیون یم  دننز ، یم  رپ  اهرتوبک  منک ، یم  زاب  ار  هرجنپ  منیشن ، یم  مزیم  تشپ  مور  یم  دوش ، یمن  اج  دمک  رد  تسا ، نم  نهذ 

يوسوم همطاف  هدیس  ییایرد / لگ  هتسد  کی 

يوسوم همطاف  هدیس 

! تعیبط راهب  رب  مالس 

! لوصف هحیار  رب  مالس 

! دوارت یم  حبص  ناهد  زا  هک  نیمز  یتشهب  سافنا  رب  مالس 

.تخرد لگ و  هزبس و  زا  مراشرس  کنیا  و 

.هداتفا میاه  هلمج  ناج  رب  قشع  رطعم  ياوه  دنهد ، یم  هفوکش  مبل  رب  تاملک ،

رب تسا ، یگدنرپ  هچ  ره  هک  شا  یتوهال  راسخاش  هب  مشیدنا ؛ یم  تخرد  هب  نانچمه  نم  تسا و  هتفرگ  ندیزو  تسود ، مان  ِناراب 
نشور هاگتسیا  هک  منک  یم  رکف  تخرد  هب  .دراد  نایشآ  نآ 

.یندوتس تسا و  دنلب  هک  شرمع  ترامع  هب  شا ، ینازیر  ْگرب  هاگراب  هب  تسا ، نژیسکا 

! لگنج تمس  هب  دش ، یم  او  ایرد  تمس  هب  ناملد  هرجنپ  شاک  ... 

! منزب ادص  ار  وت  یهوک ، ياه  فلع  نحل  اب  منیچب و  ییایرد  لگ  هتسد  کی  تندمآ ، ات  دش  یم  شاک 

.ناراب زا  لد ، عرازم  توارط  زا  مالک ، ياه  هوک  جوا  زا  ییآ ؛ یم  اهایرد  قامعا  زا  وت 

.درک شرف  ناگتشرف  رپ  اب  ار  هنیآ  ياه  غاب  دیاب 

دص ِناتسلگ  ناهج ، ناج  تسا و  ناج  تعیبط  يامن  مامت  هنیئآ  ناهج ، تعیبط  ...درک و  تبث  نامسآ  همانـسانش  رد  ار  نیمز  مان  دیاب 
؛ تسا دنوادخ  مان  رازه 

! مینک رفس  رود  هب  ایب  مینک ! عوجر  نام  تعیبط  تاذ و  هب  ایب 

.مینزب مدق  دیحوت ، نارازنمچ  رد  میدرگرب و  نامسآ  هب  ایب 
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مادقا ینارماک  مرکا  / ناراب هنارت 

مادقا ینارماک  مرکا 

.یگدنز ترارح و  همه  نیا  ترسح  رد  دوش ، یم  بآ  اه  فرب  درس  بلق 

.تعیبط دلوت  درگلاس  رد 

! راپسب شوگ  تسا ؛ هدمآ  رد  ادص  هب  تعیبط  ِشاب  رادیب  گنز  .هدیچیپ  اج  همه  هزات  یتوارط  يوب 

.دوش یم  هدورس  هک  تسا  ناراب » هنارت   » مه زاب 

.نامسآ ِدیپس  ییالال  ِيال  هب  رد ال  دنور ، یم  ناراب  ِینامهیم  هب  اهربا 

! ناتخرد ِدرس  رابنا  ِنایم  رد 

.دنپت یم  ادص  کی  گنهامه و  تارذ ، همه 

.تسا هدش  هدوشگ  انعم  زا  يا  هزات  هچیرد  اه ، مشچ  کیرات  ِقاتا  رب 

! هایس هدولآ و  باوخ  تارطاخ  ِلصف  تشذگ ،

ینشور رون و  ياهزور 

! قشع ِرادم  رد  ناخرچ  اه  هناورپ 

.راهب رتخد  ندید  يارب  دنا  هدیشک  دق  اهورس 

.تسا هدز  هناوج  یگدنز  روش 

.ناتسمز کشخ  ِدوکر  رد  تسا  يراج  هک  تسا  بآ  شخب  یتسه  يادص  نیا 

! نامسآ يور  هب  كاخ  دندنخ و  یم  كاخ  ِيور  اه  لگ 

! يرآ

! انشآ يادص  نارازه  ینیگنس  اب  تسکش ؛ نیمز  درس  توکس 

، یگدنز نشور  ياه  هیآ  ِنایم  رد  درپس و  تعیبط  جاّوم  يایرد  هب  ار  لد  زور ، نیا  رد  دیاب 
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.داتسیا رکش »  » ِزامن هب 
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هداز یقت  هبیط  ...هّللا / كرابتف 

هداز یقت  هبیط 

.تفرگ ناج  نیمز  دش و  هدیمد  نیمز  دبلاک  رد  یحور 

.دندیزو اهربا  دیپس  شوپ  نت  رب  شیوخ ، يوهایه  رد  اهداب 

، شیوخ يوپاکت  رد  دنداتفا و  ساره  هب  اهداب  يادص  شپت  زا  اهربا 

.دندش ناراب  هرطق  هرطق 

.دندرک عمج  ناراب  دیراورم  هناد  هناد  دندوشگ و  نماد  اه  هوک 

.دندش ریزارس  هناتسم  ناراسهوک ، نکش  نیچ و  رد  اه  بآ 

.دندمآ دجو  هب  اه  يرانق  اهنآ  همزمز  زا  دنداد و  رس  همزمز  ناراشبآ 

.دنداتفا هار  هب  ناتخرد  هیاس  رد  اهدور 

یخرـس زا  دـش  زیربل  قشع  اه و  بآ  یبآ  یگنارک  یب  هب  تفرگ ؛ ناج  دـیما ، .ناتخرد  ياـه  گرب  یگنیزبس  هب  دـش ؛ زبس  یگدـنز 
.اه قیاقش  گنر 

.نت هب  ار  شا  یبآ  نهاریپ  درک و  رس  هب  ار  شرادلگ  يرسور  نیمز 

.دنتفرگ ناج  دندش و  زبس  اه  گرب  دندیئور و  شا  يرسور  كاخ  رب  اه  لگ 

، نامسآ ریوصت  ساکعنا  زا  دنتخیر و  گنر  شنهاریپ  رب  اه  بآ  یبآ  سونایقا  و 

.دنتخیر اه  بآ  فافش  حور  هب  ار  یگدنز  زا  يا  هنیآ 

.تفرگ ناج  نیمز  دش و  هدیمد  نیمز  دبلاک  رد  یحور 

: دندناوخ شیوخ  روش  یتسم و  رس  رد  تانئاک  هلمج  دش و  یبآ  نامسآ  و 

«. نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف  »
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البرک فجن و  سدقم  نکاما  هب  قارع  یثعب  میژر  تمرح  کته 

هدازربکا ریما  «/ ضارتعا »

هدازربکا ریما 

بلق تلاهج ، زا  یگنس  زورما  تسکش و  تفرگ و  فده  ار  وت  ياسر  غیلب و  یناشیپ  دش و  اهر  لهاج  یبرع  تسد  زا  یگنس  زورید 
هب زورما ، دنناکـشخب و  ار  مالـسا  ياپ  ون  لاهن  ياه  هشیر  هک  دنا  هداد  رارق  فدـه  ار  وت  زورید  .تسا  هدـناشن  نوخ  هب  ار  ناناملـسم 

.دنرب یم  موجه  وت  زا  هدنام  ياج  هب  تاسدقم 

؟ دننکب دنهاوخ  یم  هچ  يراد  نایعیش  ناناملسم و  لد  رد  هک  يا  هناخ  اب  دننکشب ؛ هک  مریگ  ار  تا  هناخ  تمرح 

.دـپت یم  اـه  قشع  نیرت  هفقو  یب  ضبن  امـش ، قیدـص  ناوریپ  گر  گر  رد  .دراد  ناـیرج  تیـالو  ناقاتـشم  ناـگر  رد  تریغ  نوخ 
ناتسآ زج  دننک و  یمن  سفنت  امش  يراسکاخ  ياوه  رد  زج  ناتناقشاع 

.دنسانش یمن  یهاگ  هدجس  هاگیاج و  امش ، دنلب  الاب 

رد دهاکب ؟ ناتتلزنم  ردق و  زا  دناوت  یم  امـش ، هب  یمارتحا  یب  تمرح و  کته  اب  هک  درادنپ  یم  شیوخ  توترف  نهذ  رد  یـسک  هچ 
، شیوخ داسف  لاّمع  لامعا  نیرت  هناحیقو  نیرت و  هنایـشحو  ندید  زا  تسا  زیرگان  راچان و  نیمز  دنچ  ره  يا  هتفرگ  اج  هک  ییاه  لد 

ياه ناهد  هب  دزودب  مشچ  دیاب  اّما 

.دادیب ملظ و  ربارب  رد  امش  ناقشاع  ِضرتعم  ناتسد  ضارتعا و 

یم اس ، نافوت  هک  ییاهدایرف  هب  .تفـص  هابور  ناشیدنا  جک  یلاشوپ  هرکیپ  ربارب  رد  دـنا  هداتـسیا  هک  دراپـسب  لد  دـیاب  ییاه  هرعن  هب 
.امش یسدق  تمرح  رب  هدیزای  تسد  رایتخا  یب  ياه  کسرتم  نت  رب  دنزات 

.امش ینامسآ  تحاس  هب  یتمرح  یب  ربارب  رد  تسشن  دنهاوخن  تکاس  هاگ  چیه  ناتناقشاع 
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تشادهب یناهج  زور 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1384  18

رفص 1426  27

Apr. 7 . 2005

یسوط اروح  / تسش دیاب  ار  اه  مشچ 

یسوط اروح 

اهورـسنک رد  ناهج ، رطعم  ياـه  يزبس  همه  هک  یتقو  درب ، هاـنپ  تشادـهب  یکاـپ و  هب  ندـش  یتعنـص  ّمس  سرت  زا  دـیاب  اـهزور  نیا 
.دنا هتشگ  هدرشف  اه  هشیش  رد  اه  یندیشون  نیرت  كاپ  دنا و  هدش  سوبحم 

هاوخ هدایز  ناج  رب  اه  يرامیب  لیـس  هدش و  ناسنا  یبلط  هافر  ینابرق  نیلوا  ییارگ ، فرـصم  هنایوجدوس  تاغیلبت  رد  تمالـس ، یتقو 
.تسا هدروآ  موجه  ناسنا 

یم هیده  لکش  نیرت  یتشادهب  هب  ار  یهافر  ملاس  تاناکما  اهاذغ و  اه ، نسکاو  همه  تمعن ، يریزارس  رد  ناهج ، نارگلواپچ  یتقو 
.دناسر یمن  رامیب  ناگنسرگ  هب  ار  یتشادهب  مزاول  وراد و  سک ، چیه  رقف ، دنت  ییالاب  رس  رد  هایس ، هّراق  يوس  نآ  رد  دنریگ و 

«! دید دیاب  رگید  روج  تسش ، دیاب  ار  اه  مشچ  »
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یگنسرگ زا  هتخیوآ  ياه  تسوپ  هدز و  نوریب  نامشچ  نارگن  يروآ ، نف  شناد و  رصع  رد  دیاب 

یناـهج ناـمزاس   » هن ناـشفیحن ، هاـگن  يوـسوسو  دـنراچان  نفعتم  ياـه  بآ  ندیـشون  رادرم و  ندروـخ  هب  هک  میـشاب  ییاـه  ناـسنا 
.دروآ رب  ضارتعا  هلان  توافت ، ضیعبت و  همه  نیا  زا  ات  ار  رشب  قوقح  نامزاس  هن  دهد و  رس  کمک  دایرف  ات  دنیب  یم  ار  تشادهب »

رد یقیقح  نادنمزاین  دش و  هصالخ  هطلـس ، تورث و  رد  ناهج  یتقو  تفرگ ، نشج  ار  تشادهب  یناهج  زور  يداش ، هلهله و  اب  دـیاب 
.دنا هتفر  ورف  یسک  یب  رد  ایند ، راکشومارف  ناهذا  هتسب و  نامشچ  کیرات  فوسخ 

! دیدن دیاب  رگید  روج  تسب ! دیاب  ار  اه  مشچ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1384  19

رفص 1426  28

Apr. 8 . 2005

ییاضر هدیمح  !/ مالس ...ظفاحادخ 

ییاضر هدیمح 

! رهش يا  ظفاحادخ 

! گنج هدوشگ  ياه  نادیم  يا  ظفاحادخ 

! رارق یب  يوناب  همطاف  يا  ظفاحادخ  يراج ، رثوک  يا  ظفاحادخ  راقفلاوذ ، ناتسلخن و  يادخ  يا  ظفاحادخ 

! راز راز  ياه و  ياه  ياه  بش  شیاین ، اعد و  هتفرگ  رُگ  هتخادگ و  يولگ  ظفاحادخ ،

! ظفاحادخ هرطاخ ، رسارس  بّعکم  ینارون  يا  ، هبعک يا  ظفاحادخ 

.دنا هدمآ  زاوشیپ  هب  کئالم 

! اهتنم یب  ِیبآ  تسد ، الاب  هدرتسگ  نامسآ  مالس ،

! ادخ بّرقم  کئالم  مالس ،

ص:93

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


! ادج كاخ  زا  هدرتسگ  ِتشهب  مالس ،

! ایربک هداتسیا  ِشرع  مالس ،

! اعد یگشیمه  يراج  کیبل و  ّمنرت  مالس ،

! لازیال ِباتفآ  مالس ،

! اه هتشرف  ناهد  زا  يراج  ياه  هنارت  يوب  مالس ،

! مالس تسد ، کی  ِنامسآ  مالس ،

شرع مامت  زا  دننز  یم  میادص  نامسآ  ياه  هرجنپ  مامت 

! ظفاحادخ ماگنهب ، بورغ  مالس ، مادتسم  هدیپس 

! دبا ات  ناهودنا  هراومه ، ياه  هلان  هشیمه ، ياهدرد  عاعش  يا  ظفاحادخ 

! بعش هکم ، ظفاحادخ ،

، مالـس .ما  هدرک  وجتـسج  تشهب  ِناتخرد  يالبال  ار  تیانـشآ  ياه  تسد  نیا ؛ زا  سپ  نیا و  زا  شیپ  نابرهم  يوناب  هجیدخ ، مالس ،
.نامیا تسد  کی  ياوه 

! هتسب راوآ و  ياه  هرجنپ  اهراوید و  رهش  يا  هنیدم ، يا  ظفاحادخ 

! ترفن یهایس و  گنس و  ياه  هچوک  هکم ، ظفاحادخ 

! ظفاحادخ

.تسا هدوشگ  شوغآ  رظتنم  یمدق ، کی  رد  راهب  دننک ، یم  میادص  هچیرد  ره  زا 

! كالفا مالس  كاخ ، ظفاحادخ 

داژن يدهم  دیما  !/ هنیدم شوپب ، هایس 

داژن يدهم  دیما 

! هنیدم
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 . ...دیآ یم  هک  تسا  تنایخ  يوب  يونش ؟ یم  دیآ ، یم  رفک  يوب  هنیدم ! هآ ،

نامرف يا ، هتـسکش  ریـشمش  يا و  هراپ  هرز  قشع  هب  هک  نادرم  نیا  هک  متفگ  ار  وت  زور  نآ  .میوگ  یم  ار  دُُـحا »  » زور تسه ؟ تدای 
ون یتشُم  هک  زور  نآ  شیدنیب ؛ ردب »  » زور هب  یتفگ  وت  تسه ؟ تدای  .دنتـسین  ندش  ینامـسآ  قیال  دنراذگ ، یم  نیمز  ار  ناشربمایپ 

.دنتسکش مه  رد  ار  بش  هاپس  باتفآ ، ییاوشیپ  هب  ناملسم ،
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، ناحتما هحوبحب  رد  هک  بش  نآ  .يا  هدربن  دای  زا  هک  ار  نزاوه »  » يوهایه .شیدنیب  ردب »  » زور هب 

اهر ادخ  ناما  هب  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  زور  نآ  .دـنامب  ناهن  گرم ، مشچ  زا  ات  دـیزخ  یم  یخاروس  رد  دـیود و  یم  ییوس  هب  سک  ره 
.دنتسویپ ناطیش  هب  دندرک و 

، متفگ نم  .دنتشگ و  زاب  هناخ  هب  شنارای  ربمایپ و  دش و  ادخ  هناخ  رگید  راب  هناختب ، هک  زور  نآ  شیدنیب ؛ حتف »  » زور هب  یتفگ  وت  و 
یم تنایخ  يوب  نک ، وب  تسادرف ؛ زورما ، .ییوگب و  تسار  وت  هک  دیاش  .مینک  یم  هراظن  ار  تشونرس  مینیشن و  یم  راظتنا  هب  دشاب ؛

؟ يونش یم  دیآ ؛

هلعش نیرخآ  ات  دندرگ  یم  شدرگ  هب  هناورپ  دنچ  تسا و  هتفخ  گرم  رتسب  رد  قح  تمحر  .ار  ادخ  ربمایپ  هناخ  نیبب ، ار  هشوگ  نآ 
.دنرادب ساپ  ار  شتایح  ياه 

؟ دنیاجک دندرک ، هناخ  ادخ  راب ، رگید  ار  هناختب  حتف  زور  هک  میظع  لیخ  نآ  وگب  .تسین و  يدیما  دنناد  یم  اّما 

.یناد یم  رتهب  دوخ  وت  هک  تسا  ربخ  هچ  اج  نآ  سرپم  .دنا  هدز  هقلح  رداچ  نآ  درگ  رتوس ، نآ  ناخرچب : مشچ  یمک 

؟ دنا هدمآ  رد  هزرل  هب  هک  ینیب  یم  ار  نامسآ  ياه  نوتس 

! تساج نآ  یلع  سرتن ، ینیب ؟ یم  ار  قفش  یخرس  .تسا  هدرک  بورغ  مزع  رخآ ، دیشروخ 

.دوشن ناریو  نامسآ  ات  دشک  یم  شود  هب  ار  ناینیمز  راب  وا  .دیآ  یمن  ورف  ترس  رب  نامسآ  راوآ  هک  تسه ، وا  ات 

هک شقح ، يارب  هن  دیرگ ؛ یم  تسا و  هتسشن  همطاف  رانک  شنیبب : .تسا  هدرک  مخ  ار  شتشپ  الاح  نیمه  زا  هن ؟ تسا ، ینیگنـس  راب 
.دنک یم  بورغ  هک  يدیشروخ  يارب 

.دش دهاوخ  ناهنپ  یناث  تیلهاج  ياه  هرخص  تشپ  رگید  یتعاس  تسا و  نوگلگ  شا  هرهچ 

! هنیدم

! هنیدم هآ 

.دیآ یمن  يراک  وت  زا 

.دسرب همطاف  داد  هب  ادخ  زورما  زا 

ص:95

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


هدازرکاذ نیسح  دیس  / اهادرف نارگن 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

، نیمه يارب  دـشاب ؛ اـهادرف  نماـض  تسناوت  یمن  مه  ریدـغ  میظع  هعقاو  یّتـح  .دـمآ  یم  شیپ  وا  زا  دـعب  هچ  نآ  نارگن  دوب ؛ نارگن 
هدومرف اب  تفلاخم  رثا  رب  هک  ییاه  هنتف  زا  ار  نانآ  درک و  یم  هبطخ  داریا  باحـصا ، نایم  رد  هتـسویپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 

دزشوگ تشاد و  یم  رذح  رب  دش ، یم  دلوتم  شیوخ  ياه 

.رثوک ضوح  رس  رب  ناشتاقالم  ات  ار  ّتنس  باتک و  یهارمه  درک  یم 

هک دنتسه  یناسک  ناشنایم  رد  دنشیوخ و  ياه  یلهاک  تقامح و  ریگنیمز  مدرم ، نیا  هک  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح 
هقئاذ رد  ار  نامیا  هزم  ینیعلا ، هفرط  هب  یّتح  هک  یناسک  دنفقاو ؛ رما  نیا  هب 

.تسا هدرکن  یلاخ  ار  ناشنهذ  ياضف  تفالخ ، تسایر و  يایؤر  يا  هظحل  دنا و  هدیشچن  ناشدوجو 

یفخم رد  یعـس  وا ، ییانـشور  نامز  رد  یّتح  هک  یناسک  نارگن  دیآ ، یم  شیپ  وا  زا  دعب  هچ  نآ  ره  نارگن  دـشاب ؛ نارگن  دراد  قح 
ار دوخ  هنالهاج  هیاپ و  یب  يأر  طقف  ترـضح ، حیرـص  ِصن  ربارب  رد  هراومه  ناشیکیرات ، همه  اب  هک  ناـنآ  .دنتـشاد  ار  رون  نتخاـس 

.دنسرب تفالخ -  تسایر و  ناش -  هنیرید  ِيوزرآ  هب  ات  دندوب  یتصرف  یپ  رد  اه  لاس  هک  یناسک  .دنتسناد  یم  باوص 

.دوب شیوخ  روای  ردارب و  راظتنا  رد  دوخ  ربمایپ  دندوب و  هتخود  مشچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیلاب  رب  رادید ، رارق  یب  کئالم ،

شیوخ هب  دـیبلط و  شیوخ  تمـس  ار  یلع  تماق  ربماـیپ ، هاـگن  باـتفآ  دـش ؛ رـضاح  ترـضح  نیلاـب  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاـگ ، نآ 
.تخاس شیوخ  تولخ  نامهم  ار  وا  نانکاوجن ، درک و  کیدزن 

.دیدرگ هیده  یلع  هب  ربمایپ  نابل  نایم  زا  مولع  هنازخ  دیلک  اوجن ، نیا  اب 

.تسا عادو  جورع و  نامز  الاح 

.دشاب اهنآ  ینامهم  نیرخآ  دیاش  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  یلع  ناماد  نامهیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  رس 

هک يا  هدژم  رطاخ  هب  اّما  تسا ؛ كانمن  تفایـض  نیا  ِیناراب  دهاش  زین  ایند -  ياه  یکاپ  ردـپ و  ياه  یـشوخلد  همه  هصالخ  ارهز - 
.دشیدنا یم  رادید  هب  تسا و  هدیچیپ  شهاگن  هیشاح  رد  ار  ربص  هدیسر ، وا  هب  ردپ  زا 

 . ...اهادرف ِنارگن  تسا ؛ نارگن  ربمایپ  زونه  اّما  .تسا  هدیسر  یظفاحادخ  تقو  رگید  الاح 
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یقلاخ یلع  !/ ناهج ناج  دوردب ،

یقلاخ یلع 

اهر روص ، نطب  رد  غیرد  یب  ار  شیوخ  مد  لیفارـسا ، هدیـسر و  ارف  يربک  تمایق  راـگنا  .تسا  هداـتفا  كاـخ  راومهاـن  مادـنا  رب  هزرل 
! تسا هدرک 

.تسا هدیرب  ار  ایرد  ناما  اه  کشا  دنزیر و  یم  رس  رب  یمیتی  كاخ  اه ، هوک 

؟ دیامن هولج  نامسآ  رب  وت  لامج  يولألت  یب  هنوگچ  دیشروخ ،

؟ دنیبن ار  وت  يور  دیآرب و  دیشروخ  هنوگچ  ادرف 

.تشگ دهاوخ  وت  لابند  هب  ار  كاخ  نیا  مامت  هام ، تسا و  کیدزن  ماگنه  بش  ادخ ! لوسر  يا 

.درک دهاوخ  وجتسج  ار  وت  تاجانم  يادص  هشیمه  نوچ  بش ، همین  میسن  دوش و  یم  کیدزن  بش 

؟ يراذگب تیاوجن  ترسح  رد  ار -  تبوبحم  هاگدعو  نیا  ارح - »  » یناوت یم  هنوگچ  درم ! زیخرب 

؟ يا هدش  گنتلد  هنیدم  زا  دنکن  ادخ ! بیبح  يا  زیخرب 

؟ دوب دهاوخ  هناخ  نیا  هانپ  تشپ و  یسک  هچ  وت  زا  دعب 

؟ خلت ياهزور  نیا  زا  دنک  رذگ  هنوگچ  نامز 

! داتسیا یم  نامز  شاک 

؟ يراذگ یم  اهنت  تمتام  رد  هنوگچ  ار  ناهج  نیملاعللا !» ٌهمحر   » يا

! ریگن مدرم  نیا  ياه  لد  ریوک  زا  ار  تیانشآ  يادص 

.تیاهرذوبا اه و  ینرق  سیوا  قایتشا  دوش  هلاچم  راذگم 

ار مالسلا  هیلع  یلع  يانیـس  هنیـس  هنیک  ياه  هنـشد  راذگم  ناهنپ ! ار  وت  ناهپ  تماق  رب  هتخود  ناگدید  يانـشور  یمیتی ، درگ  راذگم 
.دنزب ررش  وت  مالسلا  هیلع  يارهز  ینامسآ  ناماد  رب  اه  ینمشد  شتآ  ات  راذگم  دور ! هناشن 

! نیمز اه و  نامسآ  تقلخ  هناهب  يا  دوردب ،

! تاکرب همشچرس  يا  دوردب ،
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! ناهج ناج  يا  دوردب ،
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یناخ میرک  هزمح  / اه هناورپ  گوس 

یناخ میرک  هزمح 

باتفآ ادرف  تسا و  باتهم  ياه  کشا  رگ  هراظن  نیمز ، .تساه  هراتس  هیرگ  بش  تساه ؛ لد  هرطق  هرطق  ندیکچ  ورف  بش  بشما ،
.دنک یم  هیوم 

.تسا هتفرگ  نامسآ  ِلد  تس ، هراپ  ياهربا  یگمیسارس  بش  بشما ،

.دنازرل یم  تخس  ار  ادخ  نانمؤم  ياه  لد  خلت ، يا  هثداح  نافوت  ادرف  و 

.دننیشن یم  گوس  هب  یبآ ، نامسآ  لاب  دیپس  ناگدنرپ  ادرف 

.دنیوگ یم  تیلست  اه  لگ  هب  اه  هناورپ 

.دیدنخ یم  باتفآ  تهاگن  رد  دیکچ و  یم  نامیا  وت ، يادر  زا  هک  نآ  يا 

يایفارغج داد ، یمن  شزاون  ار  خیرات  شوگ  وت  ياه  ماگ  يادـص  رگا  تسر و  یمن  ناهج  رد  يا  هزبس  چـیه  دوبن ، وت  زبس  هاگن  رگا 
.درک ناربج  ار  ناهج  یمیتی  وت ، ياه  تسد  مرگ  باتفآ  تخاب ، یم  گنر  قشع 

.یتشاک تبحم  رذب  اه ، بلق  نیمزرس  رد  یتشارفارب و  دیحوت  مچرپ  خیرات ، دنلب  ماب  رب  وت 

موادت رگا  .دومن  تیاده  یتسود ، زیخلـصاح  تمـس  هب  ار  اه  ناسنا  همه  دیراب و  ورف  ناهج  ياه  هگلج  رب  وت  يادر  زا  هدـیپس  ناراب 
هاگن هوکش  زا  دنز ، یم  جوم  تعیبط  ناتشگنا  رس  زا  شمارآ ، یبآ 

! یناراز هزبس  همه  هوکش  وت  یناراب ، نشور  هفطاع  یتمارک ، یتشک  يادخان  وت  .تسا  وت 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  زور / نیمتشه  تسیب و 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

يا هنیدم  .تسا  هتسشن  اشامت  هب  ار  شیوخ  راب  مغ  بورغ  نیمز ، دناوخ و  یم  هیثرم  نیمز ، تاظحل  نیرت  هاکناج  تبرغ  رد  نامسآ 
یم شیوخ  شمارآ  نازخ  هب  مک  مک  دوب ، هدیـسر  شیور  ییافوکـش و  تمعن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاـمج  عوـلط  اـب  هک 

.دیسر

دسر یم  ارف  تسا ، هدرک  ناهن  دوخ  رد  ار  هّللا  لآ  تبرغ  مامت  هک  یهام  رفص ؛ هام  زا  زور  نیمتشهو  تسیب 
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نادقف هودنا  قشع ، تفرعم و  ردق  هب  یسک  ره  دوب ؛ يزادگناج  زور  متشه ، تسیب و  زور 

یم لّمحت  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  اهنت ، ار  اه  غاد  درد و  نیرتـالاب  درک و  یم  كرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
؛ دندرک

، مالسلااهیلع ارهز  ترضح  هنابیرغ  ياه  هیوم  مامت  زا  یتح  درک ، یم  لّمحت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  يدرد 

! دوب رتزادگناج 

! دید یم  اراکشآ  دوب ، ناهن  نامدرم  لد  رد  هچ  نآ  دوهش ، مامت  اب  تریصب ، مامت  اب  وا 

! دنا هدز  جارح  بوچ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  نید  قفانم ، نامدرمان  هک  دید  یم 

! دنا هتشاذگ  شورف  هب  ییالاک  لثم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياپون  نید  هفیقس ،»  » یلاها هک  دید  یم 

نآ لاس ، نایلاس  و  دنراپـسب ! تشهب  شوغآ  هب  ار  دنوادخ  بیبح  ِرکیپ  ینامـسآ  ات  دـنا  هتفاتـش  شا  يرای  هب  ناگتـشرف  هک  دـید  یم 
يور رب  شرـس  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  : » دومرف یم  هک  هنوگ  نآ  تخیمآ ؛ رد  اه  هبطخ  هودـنا  اب  ار  تارطاخ 

.مدیشک شیوخ  هرهچ  رب  ار  نآ  دش و  ناور  نم  فک  رد  وا  ناج  دیدرگ و  حور  ضبق  دوب ، ما  هنیس 

، دنز یم  دایرف  هناخ  راوید  رد و  ییوگ  دندرک ، یم  يرای  ارم  ناگتـشرف  مدوب و  نم  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لسغ  راد  هدهع 
.دندرک یم  تفر  دمآ و  هورگ  هورگ ، ناگتشرف 

شرهطم هرجح  رد  ار  وا  هـک  هاـگ  نآ  اـت  دـندناوخ ؛ یم  زاـمن  ترـضح  رب  هـک  دوـب  ناـنآ  هتـسهآ  يادـص  زا  هدـنکآ  نـم  شوـگ  و 
(1) «! میداهن

ادخ لوسر  يا  داب  تیادف  مردام  ردـپ و    ِ هّللا َلوسَر  ای  یَُّما  َْتنَأ و  ِیبَأب  : » قارف خـلت  همزمز  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  یناراب  نامـشچ 
هک تسسگ  يا  هتشر  وت  نادقف  اب  دوبن ؛ هنوگ  نیا  نارگید  گرم  رد  هک  تسسگ  مه  زا  يا  هتشر  وت  ترجه  اب  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص 

! دوب نامسآ  رابخا  اه و  مایپ  هدنهد  طابترا 

رما ما  ییابیکش  هب  رگا  .درک  رادازع  ناسکی  وت ، تبیصم  رد  ار  همه  تشاد و  او  ییابیکش  هب  ار  ناگدید  تبیصم  رگید  وت ، تبیـصم 
! دوش مامت  میاه  کشا  ات  متخیر  یم  کشا  ردق  نآ  يدومرف ، یمن  یهن  ما  یبات  یب  زا  يدرک و  یمن 

! تسا زیچان  وت  تبیصم  رد  اه  نیا  مامت  هک  دش  یم  هنادواج  مهودنا  دنام و  یم  نم  رد  هشیمه  هاکناج ، درد  نیا  و 

.دش عنام  دوش  یمن  ار  گرم  دنادرگ و  زاب  ناوت  یمن  هرابود  ار  یگدنز  هک  درک  دیاب  هچ 

ص:99

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 151 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14457/AKS BARNAMEH/#content_note_99_1
http://www.ghaemiyeh.com


هبطخ 197. هغالبلا ، جهن  - . 1

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


رطاخ رد  شاب و  روآدای  تراگدرورپ  هاگشیپ  رد  ار  ام  داب ، وت  يادف  هب  مردام  ردپ و 

(1)« رادهاگن شیوخ 

هک دوبمالسلااهیلع ، ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  ناج  رب  قیمع  یمخز  اهنت  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادقف  یخلت 
.درپس هودنا  غاد  هب  ار  نایکالفا  نایکاخ و  مامت  نینمؤم و  مامت  ياه  لد 

هدازربکا ریما  / دیرگ یم  هک  تسا  نامسآ  نیا 

هدازربکا ریما 

.ندمآ ِياپدنت  ياه  هیناث  دنا  هدنام  زاب  باتش  زا 

.ار ندماین  ای  ندمآ  تسا  هدناماو  گنگ ، يدیدرت  رادوریگ  رد  نامز 

ناهگان دنسرن  هار  زا  اه  هظحل  ات  نوکس ، هیلا  یهتنم  ود  فقوت  هب  دنک  یم  تراشا  ار  نامز  هدروخ  گنز  ياه  هبرقع  یئرمان ، یتسد 
.تسا هدیشک  نت  رب  هایس  يا  هماج  هودنا ، زا  ولمم  یتُهب  رد  نامسآ  .ار  خیرات  خلت  قافتا  نیرت 

نورتس ولگ ، رد  كالفا ، رانک  هشوگ  رد  هک  ار  یخلت  ياه  هجـض  دونـش  یم  نامـسآ  دنا ، هدـش  کشا  همـشچ  همـشچ  شناگراتس ،
.تسا هدنام 

.دیرگ یم  هک  تسا  نامسآ  نیا 

.دوش یم  بوذ  هرطق  هرطق  هک  تسا  دیشروخ  نیا 

.دیرگ یم  تسا و  هتفرگ  لغب  مغ  يوناز  نامسآ ، لد  هک  تسا  دیشروخ  نیا 

دوش یم  کشا  تسا و  هداهن  راوید  رب  رس  هک  تسا  هام  نیا  .ار  شیاه  هظحل  نیرت  یباتهم  دوش ، یم  بآ  هرذ  هرذ  هک  تسا  هام  نیا 
ییاه هراتس  دونش  یم  نامسآ  .تسا  هتفرگ  نابرض  شتـشگنارس  شدرگ  اب  تانئاک ، ضبن  هک  وا  ار ؛ ردپ  نداد  تسد  زا  هودنا  مغ و 

هدیـسر نامز  هک  يرون  چیه  یب  دنز ، یم  وسوس  ناشنامـشچ  رد  دـیما ، ياه  هقراب  نیرخآ  دـنیرگ و  یم  هداتـسیا  رد  رانک  رد  هک  ار 
نامز تسا ،

.دیسر ات  تفر  دیاب  تسا و  هدیسر  نتفر 

هیلا ّانا  ّانا هللا و  .دـنک ...«  یم  زاغآ  زاورپ  حور ، دوش و  یم  لزان  یحو  .دـنک  یم  دوعـص  مسج  زا  ناـج  دـیآ و  یمرب  گنـس  زا  هلاـن 
 ...« نوعجار
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هدازربکا ریما  / اه هنیآ  لوسر 

هدازربکا ریما 

دندنام بقع  کی  هب  کی  اه  هیناث  مامت 

دندنام بش  رهش  تشپ  یشوخ  ياهزور  و 

تشادرب كرت  یبش  کئالم  دُرت  ضغب  و 

دندنام بت  باتز و  مه  نامز  تانئاک و  و 

تفر دش  ادج  نیمز  زا  اه  هنیآ  لوسر 

دندنام ببس  نیا  هب  اج  رد  همه  اه  هظحل  و 

تشذگ دیشک و  رپ  شرع  زا  هدمآ  لوسر 

دندنام بقع  یلو  شناوج  ياه  هراتس 

یطحق نیا  نیب  هک  یناوج  ياه  هراتس 

دندنام بل  هب  بل  هچ  رثوک  مزمز و  هیبش 

دیزرل نامسآ  دش و  نوکس  راچد  نیمز 

دندنام بهلوب  درگ  یفرحنم  موق  هک 

تس هدش  هدنز  ریدغ  ياه  هرطاخ  مامت 

...دندنام برع  زا  هک  ییاه  هرطاخ  مامت 

هدازربکا ریما  مغ / ياهزور  کیرش  يا 

هدازربکا ریما 

! ظفاحادخ ادلی  زا  رت  بش  ياهزور  يا 

! ظفاحادخ ادرف  یهار  ياه  هظحل  يا 
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شاب شوخ  نم  دعب  هبیرغ ، رهش  يا  دوردب 

! ظفاحادخ اهنت  ییوت  الاح  مور  یم  نم 
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! ناهارمه هوزغ ، زامن و  ياه  فص  نارای 

! ظفاحادخ اهنت  مور  یم  اهنت  راب  نیا 

 - مغ ياهزور  کیرش  يا  رذوبا -  ناملس ،

! ظفاحادخ ارهز  مرتخد  يا  یلع ، يا  هآ 

...يزور اه  هچوک  رد  نم  دعب  وت  نکن ، هیرگ 

(! ظفاحادخ یتح  يروای  هدنامن  يرای  )

ریوزت اب  قالش  اب  هدرک  ینابت  شتآ 

! ظفاحادخ اج ، نآ  متسین  مزیزع ! مه  نم 

دراد اه  هشقن  تیارب  رد  نیا  دنبب  ار  رد 

! ظفاحادخ الاح ، ارجام  حرش  تسا  تخس 

تساوخ یم  ادخ  ار  نیا  نوعجار » هیلا  انا  »

! ظفاحادخ اباب ، هنادرد  نکن  هیرگ 

دوخ اب  درب  یم  مه  ار  وت  اباب  نکن  هیرگ 

! ظفاحادخ ار ، دوخ  رتخد  دراد  تسود  وا 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / تسا بیرغ  مه  زونه  وا 

هدازرکاذ نیسح  دیس 

زا يا  هلاـه  رد  نـسح  ییوـگ ، یم  تـسار  يزیر ؟ یم  کــشا  ینک و  یم  هـیرگ  شیارب  تـسا ؟ موـلظم  تـسا ؛ بـیرغ  ییوـگ  یم 
ینک هیرگ  نوخ  شتبرغ  يارب  هک  دراد  نآ  ياج  تسا و  ناهنپ  تبرغ  تیمولظم و 

؛ يوش صالخ  هنیدم  مرگ  باتفآ  زا  نآ ، هیاس  ریز  هک  درادن  یهاگراب  ناتسآ و  یّتح  .کشا  ياج  هب 

عیقب يرادشفک  هرطاخ  هب  ار  تشوپ  ياپ  اهزور  هک  تسا  نیا  یهد  ماجنا  یناوت  یم  هک  يراک  اهنت 

.رود زا  مه  نآ  يوش ؛ وا  نامهم  هنهرب  ياپ  اب  يراپسب و 

دیاب تدوخ  لاح  زا  ریغ  اج  نیا  دسرن ! یباّهو  ياه  هطرش  شوگ  هب  هک  شاب  تضغب  نتفکـش  بظاوم  ناوخب ! مارآ  ار  تا  همانترایز 
.یشاب یناریا  نارئاز  هیمهس  ناناملسم و  داّحتا  بظاوم 

دنک و یمن  تهاگن  پچ  پچ  تتروص ، یکانمن  يارب  یسک  رگید  اّما  هتسب ، اهرد  هک  تسا  تسرد  دراد ؛ يرگید  لاح  اّما  اه  بش 
.دنک یمن  هقلقل  تیارب  ار  كرش  تایآ  ضارتعا ، هناشن  هب 

ینک و هیرگ  دـهاوخ  یم  تلد  ات  ینابـسچب و  نآ  هب  ار  تا  یناشیپ  يربب و  ورف  اه  هرجنپ  ياـه  هکبـش  رد  ار  ترـس  یناوت  یم  ـالاح 
.دوش یمن  ربخاب  مه  تیاه  مشچ  لاح  زا  یسک  تملظ  نآ  رد  هزات  .يوش  یلاخ 

يارب تبرغ  همه  نیا  ارچ ؟ .دـنک  یم  ینیگنـس  مدآ  لد  يوت  گنـس  لـثم  هک  دـنام  یم  يزیچ  کـی  يرذـگب ، هک  اـهنیا  همه  زا  اـّما 
؟ تسیچ
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هنیدم رد  طقف  ماما  هک  نیا  هن  یناد ! یم  رخآ  تسین ؟ تیب  لها  میرک  تسین ؟ تشهب  لها  ناناوج  دّیس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رگم 
.دشک یم  شود  هب  ار  وا  یبیرغ  ثیدح  خیرات ، هک  روط  نامه  تسا ؛ بیرغ  زین  ام  ياه  لد  نیب  رد  وا  هن ؛ دشاب ، بیرغ 

هاپس بلق  زا  ار  وا  اهراب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  تسا  يا  هدنمزر  نامه  ام ، بیرغ  ماما 

رطخ رد  شتداهش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  ات  دنشاب  وا  بقارم  دومرف ، یم  شرافس  ار  نارگید  دیـشک و  یم  نوریب  نمـشد 
.دتفاین

لها هیلع  گنج  رب  ار  یمیظع  عمج  دوخ ، ریگمـشچ  هاتوک و  هبطخ  اب  تفر و  هفوک  هب  لمج ، هنتف  نایرج  رد  هک  تسا  یماما  ناـمه 
.درک کیرحت  لمج 

هناخ ترایز  يارب  ار  زاجح  مرگ  ياه  ناـبایب  زین  راـب  درک و 25  میـسقت  ادـخ  اب  ار  دوخ  لام  راب ، هس  هک  تسا  یماما  نامه  ام ، ماـما 
.درک یط  هدایپ  ياپ  اب  تسود ،

.مه زونه  تسا ، بیرغ  مه  زونه  شمرک ، تعاجش و  تواخس و  همه  اب  شا و  يراوگرزب  همه  اب  ام  ماما 

يداب تهزن  / منام یم  نم  يور و  یم  وت 

يداب تهزن 

رگج اب  ار  نآ  شزوس  در  نم  ینک و  یم  هزم  هزم  تنایخ  رهز  كانزوس  معط  رد  ار  حلـص  یلیمحت  يارجام  زا  تماـک  ریز  یخلت  وت 
.منک یم  لابند  تا  هحرش  هحرش 

.مبلط یم  کمک  هب  ار  ردام  مناج ، رتسکاخ  نافوت  رد  نم  ینز و  یم  ادص  ار  مالسلااهیلع  بنیز  لد ، ماگنهبان  شتآ  رد  وت 

.ار شیوخ  ياپرید  ضغب  نم  يروخ و  یم  ورف  ار  هنیس  هآ  وت 

.مالسلا هیلع  نیسح  ناماد  هب  رس  نم  يزیر و  یم  تشط  ناماد  رد  ار  تیاه  هیرگ  وت 

.لد نوخ  هب  هتشغآ  ار  مشچ  هساک  نم  ینک و  یم  رگج  هبانوخ  زا  رپ  ار  تشط  وت 

.ار میاه  کشا  خرس  ياه  هناد  ینیبن  ات  مرب  یم  رداچ  ریز  هب  رس  نم  ار و  تدوبک  ياه  بل  منیبن  ات  یشک  یم  ابع  ریز  هب  رس  وت 

.مالسلا هیلع  نیسح  تسد  رد  ار  وا  تسد  نم  يراذگ و  یم  نم  تسد  رد  ار  هللادبع  کچوک  تسد  وت 
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.منام یم  اج  هللادبع  هدیرب  تسد  اب  نم  يور و  یم  البرک  ات  هآ  کی  اب  وت 

.مالسلا هیلع  سابع  هدروخ  ورف  مشخ  هب  لد  نم ، يراپس و  یم  نامک  ریت و  هب  هزانج  وت 

.هتخوس مین  رد  اب  يا  هناخ  هار  نم  يریگ و  یم  شیپ  عیقب  يوس  هب  هار  وت 

هک یسای  يوب  هب  ار  مشوماخ  ياه  هیرگ  ياه  بش  نم  يزیمآ و  یم  رد  ام  هدشمگ  رازم  رطع  هب  ار  تا  يدبا  توکـس  ياه  بش  وت 
.دروآ یم  عیقب  زا  میسن 

منام یم  نم  یهن و  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ياه  هناش  رب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  یثوروم  هودنا  راب  هلوک  يور و  یم  وت 

.مرادرب تناما  هب  البرک  لادوگ  زا  ار  نآ  ات 

هدازربکا ریما  / يدرک بلط  بآ  يا  هعرج 

هدازربکا ریما 

.دنیآ یم  رب  كان  شتآ  تیاه  سفن  دزوس ، یم  تا  هرجنح  .تیولگ  رب  تسا  هتخادنا  گنچ  تخس  یشطع 

.دناشنب ورف  ار  تشطع  هک  اراوگ  بآ  يا  هعرج  زا  غیرد  اّما  تسا ، هدیشک  رب  رد  ار  وت  خلت ، یباهتلا 

.دتفا یم  نیمز  رب  بآ  ماج  تسا و  هدش  یلوتسم  تناتسد  رب  هزرل 

.یشونب رگید  يا  هعرج  تسین  يزاین  تسا ؛ هدرک  ار  دوخ  راک  تسخن ، هعرج  نامه 

.دش روراب  تتماقتسا  روانت  تخرد  تسشن و  رمث  هب  تربص 

.دهد یم  لگ  قافن ، نوخ و  زا  یتشط  رب  ترگج  هتخل  هتخل  یتقو  دید  یهاوخ  شیوخ  مشچ  هب 

هدـیناود هشیر  هک  تسا  لاس  ياه  لاس  یخلت ، نیا  وت  قاذـم  رد  راگنا  تسین ؛ هبیرغ  تیارب  معط  نیا  دـید ، یهاوخ  شیوخ  مشچ  اب 
تردپ زا  تنامشچ ، شیپ  هک  يا  هقیقد  نامه  زا  تسرد  تسا ؛

يونیم غاب  هنیـس  تسکـش  رد  تسکـش  یلع  ضغب  هک  يا  هظحل  نامه  زا  تسرد  يزاب ، تلیح  قافن و  اب  دـندرک  بصغ  ار  تفالخ 
.لوسر

تـسار ار  تیاه  هناش  يا و  هدرب  ورف  اه  سفن  نیرت  خـلت  اب  ار  تربص  تسا  لاس  ياه  لاس  وت  تسین ؛ يزورما  وت  ماک  رد  یخلت  نیا 
.دنیشنب راب  هب  تربص  ات  یتشاد  هگن 

.ینیچرب هویم  لاسنهک ، تخرد  نیا  زا  دیاب  وت  هک  تسا  يا  هظحل  نامه  هظحل  نیا  تسا و  دوعوم  زور  زورما 
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.تخادنا گنچ  تیولگ  رد  لبق ، زا  رت  تخس  تشطع  اّما  يدیشچ ، يا  هعرج  يدرک و  زارد  یتسد 
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.تسا هدیشک  رب  رد  ار  وت  خلت  یباهتلا  .دنیآ  یمرب  تا  هنیس  زا  هک  دنتسه  نیشتآ  ییاه  هزادگ  تیاه  سفن  دزوس ، یم  تا  هرجنح 

.دوب داز  هناخ  هک  یتسد  تخیر ؛ تماک  هب  رهز  یتساوخ و  بآ  يا  هعرج 

.تشط يانهپ  رب  دنیور  یم  ترگج  ياه  هراپ  ینک و  یم  بلط  یتشط  .دزوس  یم  تا  هرجنح 

...درس درس  درس  ناهگان  دنیآ و  یمرب  كان  شتآ  تیاه  سفن  هک  ینز  یم  دنخبل 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / باتفآ گوس  رد 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

ياه هنیک  رارـش  اب  هک  یـشتآ  دنیـشن ؛ یم  شتآ  هب  یخلت  تدـش  زا  شناج  ماـک  تسا ، هدیـشچ  ار  ناـهج  ياـه  یخلت  ماـمت  ییوگ 
، هاکناج یبارطـضا  رد  تانئاک ، مامت  هک  تسا  هتـسشنمالسلا  هیلع  ماما  ناج  رب  هن  اهنت  خلت ، باهتلا  نیا  .تسا  هدمآ  دـیدپ  نامدرمان 

.دنرگ هراظن  ار  وا  يراپسناج  جورع و  تیمولظم 

نادـنزرف لد  مشچ و  رد  هنابیرغ  ياه  هیرگ  اه و  هیوم  .تسا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  راب  هودـنا  ناتـسآ  زیر  هراتـس  بشما  ِنامـسآ 
.دنارذگ یم  مالسلا  هیلع  هّللادبعابا  شوغآ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ار  یگدنز  ياه  هیناث  نیرخآ  دریگ و  یم  تّوق  اهاط » »

! نامسآ نیشن  گوس  تاقبط  تسا و  مالسلااهیلع  بنیز  دایرف  دنا ! هدنک  ار  شرع  همیخ  نوتس  ییوگ 

! کئالم راب  هودنا  ییاونمه  تسا و  مالسلااهیلع  بنیز  دایرف 

.دنک یم  ادج  مه  زا  ار  نیمز  نامسآ و  عیقب ، راوید  هک  یتمس  هب  ور  يرآ ، هلبق ! هب  ور  مراذگ ؛ یم  هنیس  رب  تسد 

.ددنب یم  ار  هیرگ  هار  نیگنس ، یضغب  دنیشن و  یم  ملد  رب  عیقب  تبرغ  مامت 

! خیرات رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ّتیمولظم  دامن  يا  مالسلا ، هیلع  مولظم  ماما  يا  یتسه ، مولظم  ردقچ  هآ ،

.دننز یم  هنیس  ناینامسآ  عیقب ، رد  بشما  ییوگ  تدای ! ياه  هنابیرغ  رد  موش  یم  قرغ  مراذگ و  یم  هودنا  راوید  هب  رس 

يدرخبان ییاورپ و  یب  لباقم  وت ، تقاط  شیاه ، یخلت  دوب ؛ ینیریـش  یخلت و  اب  مأوت  هک  تا  یگدـنز  تاـظحل  ماـمت  رب  ادـخ  دورد 
مان رطع  اب  هک  دوب  يا  هداوناخ  دوجو  يامرگ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تّدـج  مرگ  شوغآ  شا ، ینیریـش  دوب و  نیقفاـنم 

.دوب هدش  هتسارآ  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح 
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هدازربکا ریما  / دش دوبک 

هدازربکا ریما 

دش دوبک  روانش  باذع  رد  دیشروخ 

دش دوبک  روانت  ياه  لخن  تشپ  رد 

تشگ هناور  شتمس  هب  ریت  جوم  هک  یتقو 

دش دوبک  رد ، هثداح  لثم  توبات 

هک سای  عییشت  هب  دوب  هدید  هچ  ایآ 

دش دوبک  ردارب  يور  مشخ ، طرف  زا 

تخیر تشط  يوت  رگج  نوخ و  هتخل  هتخل  ات 

دش دوبک  رهاوخ  تروص  تسکش ، شضغب 

...هک دوب  هدید  یلو  ...دوب  هدروخن  یلیس 

دش دوبک  ردام  تبرغ  هیبش  شیور 

! هن ...دوبک  یهاگ  ...شگنر  دیرپ  یهاگ 

دش دوبک  ررکم  مادم ، كدف  زا  دعب 

تسخن نامه  رد  نامه  ياپ  دوب  هداد  ناج 

دش دوبک  رتوبک  ياه  لاب  هک  یتقو 

ربص درک ، ربص  یلو  دینش  نابز  مخز 

دش دوبک  رواد  ترضح  شرع  ربص ، زا 

هتخود مشچ  وا  تبرغ  هب  طقف  الاح 

دش دوبک  ربمیپ  نفد  زور  هک  یکاخ 
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ملق رواب  رب  شغاد  تخیر  هک  یتقو 

دش دوبک  رتفد  هنیس  هحفص  هب  هحفص 
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش

نیدرورف 1384  20

رفص 1426  29

Apr. 9.2005

هدازرکاذ نیسحدیس  / یبوط تخرد  هیاس  ریز 

هدازرکاذ نیسحدیس 

هدـش هداز  نآ  اب  هک  یبوخ  همه  نآ  نایم  زا  دوب  هدـش  ثعاب  شا  ینابرهم  هک  یـسک  .داد  هیدـه  ام  هب  ار  دیـشروخ  زا  يا  هکت  ادـخ 
ناگتشرف هب  نآ  هلیسو  هب  دناوت  یم  ناسنا  هچ  نآ  ره  هصالخ ، و  اناد ، ِعاجـش  ِروبـص  ِنابرهم  ِماما  دوش ؛ فورعم  نابرهم  ماما  هب  دوب ،

.اهنآ نیمتشه  دوب ؛ اهنآ  هلابند  دوخ ، هک  یناگراتس  لثم  تسرد  دنک ؛ تاهابم 

، نیمه يارب  .شدوخ  لثم  میدـش ، یم  بیرغ  ردـقچ  میدـنام ، یم  غورف  یب  ردـقچ  دیـشخب ، یمن  اـم  هب  ار  وا  رگا  تسناد  یم  ادـخ 
هب میا ، هدرکن  ْكرد  هک  ار  شناردپ  راگزور  هک  نیا  یگنتلد  ات  داد  ام  هب  یـشوغآ  .درک  ینارون  شدوجو  اب  ار  نامنیمزرـس  قرـشم 

نام یگتسخ  ِرس  ات  داد  يا  هناش  .میراپسب  وا 
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قح هک  یطرش  هب  هبترم ، هس  مه  نآ  دیایب ؛ نامرادید  هب  میور ، یم  شرادید  هب  یتقو  .میشخبب  ششمارآ  هب  ار 

.دیوگ خساپ  ار  ناممالس  رود  زا  هک  دشاب  نابرهم  ردق  نآ  دوب ، گنل  نامهار  ِياپ  مه  رگا  .میشاب  هتخانش  ار  وا 

یتشهب درذـگ ، یم  سوت  يابوط  ناتخرد  هیاس  ریز  زا  شفطل  مرک و  رابیوج  هک  یتشهب  داد ؛ هیدـه  ام  هب  ار  تشهب  زا  يا  هکت  ادـخ 
رب دـبا  اـت  شغاد  دـیاش  دوبن ، رگا  هک  یتشهب  تسا ، هتخیوآ  يولع  یهاـگآ  ِنازخ  یب  ناـتخرد  زا  شتمکح  شناد و  ياـه  هویم  هک 

.دنام یم  ناملد 

شندنام يارب  هن  .ارچ  نوچ و  یب  تسادخ ؛ هدـنب  رگید ، زیچ  ره  زا  دـعب  لبق و  شناردـپ ، دـننام  هک  داد  هیدـه  ام  هب  ار  یـسک  ادـخ 
، دهاوخب ادخ  هچ  ره  .تبرغ  هب  شنتفر  يارب  هن  دهاوخ و  یم  یلیلد 

.تسا هدش  مالسلا  هیلع  اضر  مه  ام  يارب  شتیاضر ، نیمه  يارب  امتح  .تسوا و  ياضر  ْرسارس 

داژن يدهم  دیما  / روگنا معط 

داژن يدهم  دیما 

.دور یم  اجک  هب  تسناد  یم  دمآ ، نوریب  هک  هنیدم  زا 

لاس هک  تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  ینامدرم  تسا و  ماما  هنـشت  داهن ، دـهاوخ  نآ  رب  ار  شکّربتم  ياه  ماگ  هک  یکاـخ  تسناد  یم 
.دنریگب شوغآ  رد  برع  باجح  یب  ار  مالسا  ات  دنراظتنا  رد  تساه 

ناسارخ كاخ  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دوب ، هدناوخن  ارف  ار  ماما  نومأم  رگا  یتسار ، .دوب  ناریا  دصقم  دوب ؛ هناهب  نومأم 
؟ درک یم  مورحم  شسّدقم  ياه  مدق  ضیف  زا  ار 

.تفاتش شا  هدیدن  نارای  رادید  هب  داد و  اضر  اضق  هب  اضر  و  ... 

.دنماشایب رون  ات  دندز  هقلح  تیالو  عمش  درگ  هب  اه  هناورپ  سوت ، ات  هنیدم  زا 

كاخ نیا  لد  رد  يرذب  نوچمه  ناشسّدقم ، ياهرکیپ  دش و  يراج  سراف  كاخ  گر  گر  رد  نوخ ، تارطق  نوچمه  هط ، هلسلس 
ياه هویم  يرجآ ، زبس و  ياهدبنگ  اه و  هعقب  غاب  رد  ادرف  ات  تفهن 

.دنایورب ضیف 

.دوعوم هظحل  راظتنا  رد  اضر  دوب و  اضر  راظتنا  رد  نومأم ، مومسم  ناتسروگنا 

! دهدب رای  رادید  معط  هک  اج  نآ  روگنا ، تسا  نیریش  هچ  و 
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هدازربکا ریما  «/ ابرغلا بیرغ  ای  »

هدازربکا ریما 

! رادرب ماگ  رت  هتسهآ 

تروص هک  يا  هظحل  ندید  قوش  هب  اهنت  دشک ، یم  راظتنا  ار  وت  تنابزیم  رادرب ! ماگ  رت  هتسهآ  .تسا  هتسشن  تراظتنا  رد  خلت  یمزب 
هناد هناد  دنشک  یم  راظتنا  ار  وت  .یشاب  هداهن  تا  هرجح  كاخ  رب 

يزوت هنیک  یبلط و  هاج  قافن و  هدز  خی  ياهدوگ  رد  شیاه  هشیر  هک  يروگنا  كان  شتآ  ياه  هشوخ 

باریـس نیطایـش ، یـسرک  تنطلـس  هدُرم  كرچ  ینوفع و  نوخ  زا  ایندلا و  بح  نفعتم  شعن  رب  دـنا  هتخادـنا  گنچ  دـنمگردرس و 
ره تشپ  هک  ییاه  هدنخ  اب  تسا ؛ هتسشن  تراظتنا  رد  خلت  یمزب  .دنا  هتشگ 

.دنا هدرک  نیمک  بسانم  يا  هظحل  راظتنا  رد  تناردپ  وت و  هب  ینمشد  هنیک و  هتخآ  ياهریشمش  مادک ،

!؟ دمآ دهاوخ  دورف  ترگج  رب  روگنا  ياه  هناد  نیگآرهز  ياه  هرارش  زا  رتدوز  غیت ، مادک  اّما 

، اهنت ياهنت  تا  هرجح  رد 

.شنتفر داد ، یمن  دیون  ار  یندمآ  چیه  هک  یمزب  زا  يا  هدمآ  تبرغ ، ایند  کی  يا و  هدنام  وت  الاح 

كاخ رب  تروص  تا ، هرجح  رد  ییاهنت  ياهنت  کنیا ، تفر و  یم  یهایس  تنامـشچ  نتـشگزاب ، ماگنه  دوب  هدش  تسـس  تیاهوناز 
تبرغ رب  تروص  تردام  هک  ار  یتاظحل  يروایب  دای  هب  ات  يراذگ  یم 

...هنابیرغ دوب و  هدیئاس  كاخ 

.کئالم کشا  دننز  یم  روشاه  ار  اه  هرجنپ  دنروخ و  یم  مه  هب  اهرد 

؟ ار وت  دـناوخب  دونـشب و  هک  اـهرد  تشپ  رد  ییاونـش  شوگ  تساـجک  .دـنناوخ  یم  ار  وـت  هک  ییاهادـص  زا  هدـش  رپ  هرجح  ياـضف 
؟ ار يادخ  شتروص  رد  هدیدن  دوب و  هدید  نیا  زا  شیپ  هک  ار  یسک  دنیبب  هک  یمشچ  تساجک 

؟ دوب هدینشن  یخساپ  دوب و  هتسشن  رکذ  هب  ار  وت  هک  یلد  تساجک 

بـش هودـنا  مغ و  اهزور و  یخلت  زج  هک  ییایند  رب  يدـنب  یم  مشچ  يراذـگ و  یم  كاخ  رب  تروص  ییاهنت ، ياهنت  تا  هرجح  رد 
.ار تا  ییاریذپ  تشادن  يا  هفحت  چیه  شیاه ،
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ینامهم هب  اه  لد  رد  دـبا ، ات  لاس ، نایلاس  ات  يدوب و  هدرک  هنخر  اه  لد  رد  لاس ، ياه  لاس  سپ  زا  هک  رود  يانـشآ  بیرغ  ناـمهم 
هک کشا  ياه  هشوخ  زج  ییاریذـپ ، يارب  تسین  يروگنا  هناخ ، نیا  رد  اج ، نیا  اّما  يا ، هناخ  بحاـص  دوخ  وت  دـنچره  يا ! هتـسشن 

وت قشع  نماد  رب  هرطق  هرطق  هناد و  هناد 

! ابرغلا بیرغ  ای  .دیور  یم 

هداز یقت  هبیط  / دنام یم  رون 

هداز یقت  هبیط 

یم مه  رد  دنک و  یم  هزم  هزم  ار  متاملک  ردق  نآ  دوش و  یم  رهز  دـعب ، دوش و  یم  خـلت  دوش ، یم  سگ  میاه  هژاو  ناهد  رد  روگنا 
، دزیر یم  مه  هب  متالمج  نامز  نیمز و  شیاه ، هجض  يادص  زا  هک  درشف 

.میوگب نخس  روگنا  خلت  هظحل  مادک  زا  رگید  مناد  یمن  هک  تسا  تقو  نآ  دشاپ و  یم  مه  زا 

! هعجاف مادک  یخلت  زا 

! رتشین مادک  ینیگآ  رهز  زا 

! گنرین مادک  نومأم  زا 

؟ منزب فرح  تمصع  مادک  رون  زا 

؟ تملظ یکیرات  موجه  زا  ای  میوگب  رون  ِشبات  هیواز  زا 

.دنزیر یم  شزیرنوخ  ياه  هساک  هب  ار  گرم  باوخ  اه ، نویفا  دچیپ و  یم  مه  رد  نامز  نیمز و  یتقو 

.دیآ یم  شیوخ  یگتسویپ  رد  دنک و  یم  یناشفارون  دنام ؛ یم  رون 

.دنک یم  لح  شیوخ  رد  ار  رهز  ِیخلت  لصو ، ینیریش  دنک و  یم  نیریش  قوشعم  لاصو  ماک  رد  ار  رهز  یخلت  اهروگنا ،

مادقا ینارماک  دمحم  / تنامشچ هب  هدرب  هانپ 

مادقا ینارماک  دمحم 

میوگ یم  وت  زا  هک  يزارد  نایلاس  هچ 

میوپاکت رد  وت  قوش  هب  رمع  مامت 
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ردق ره  وت ، قشع  هب  نم  مدقتعم  زونه 

میوخ دشن  ضوع  اما  ضوع  دش  هنامز 

مراد تتسود  هک  میوگب  وت  زا  هنوگچ 

میور دوش  یمن  ینابز ، هچ  اب  هک  وگب 

تسا هدنکارپ  مرطاخ  تسوت ، نماد  رطع  ز 

میوردوخ هایگ  ترهم  یلاوح  رد  هک 

راپسم نامز  یشومارف  تسد  هب  ارم 

میور نزم  نیمز  يور  هب  هنوگ  رابغ 

وس شش  زا  ینامسآ  تفه  متشه  ماما 

میوپ یم  هراتس  اب  ار  وت  رهم  ریسم 

مهاوخ یم  هاوخب  ییوگب  هک  ار  هچنآ  ره 

میوگ یم  يوگب ، ییوگب  هک  ار  هچنآ  ره 

نم زا  غیرد  نکم  ار  دوخ  هداس  هاگن 

میوربا نامک  غیت و  هدرم  هتشک  هک 

! الوم نک  هاگن  ار  مندز  سفن  سفن 

میوهآ تزبس  نامشچ  هب  هدرب  هانپ 

هدازربکا ریما  / سوباپ

هدازربکا ریما 

هدز رس  وت  هاگن  ناتسآ  رب  لد  ره 

هدز رمتسم  رد  هتفرن و  تا  هناخ  زا 
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هدمآ سوباپ  هب  لاس  نایلاس  ات 

هدز رت  گنهامه  وت  اب  هک  یلد  نآ  ره 

وت قشع  قشع ، هغلابم  یب  ناطس 
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هدز رحس  گنر  هدز  رس  هک  یلد  ره  رب 

بیرغ ییوهآ  يوشب  شنماض  هک  نیا  ات 

هدز رس  دایص  یپ  ار  هحاو  هب  هحاو 

وت دنلب  الاب  دبنگ  يور  دیشروخ 

هدز رپ  قرش  زا  هدش  يرتفک  حبص  ره 

هتخیر وت  ماک  هب  رهز  هک  نآ  مرش  زا 

هدز رس  كات  لد  نوخ ز  ِکشا  هشوخ  دص 

تسین رهز  یخلت  وت  خلت  باهتلا  نیا 

هدز ررش  وت  رب  هک  تسا  تبرغ  یخلت 

زا تسا  رت  يراک  وت  نابزیم  دنخبل 

هدز رگج  رب  ار  وت  رهز  غیت  هک  یمخز 
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ینیوآ یضترم  دیس  ملق ، لها  نادیهش  دیس  دهعتم ، دنمرنه  تداهش 

داژن يدهم  دیما  / یضترم دیس  بیرغ  هرجنح  زا 

داژن يدهم  دیما 

! یضترم یضترم ، میوگب  هک  ییاج  نیمه  ردق  نآ 

؟ تمتخانشن رتشیپ  ارچ 

؟ يدوب هدیدنسپ  دوخ  رب  ار  نتفر  هنابیرغ  نتسیز و  هنابیرغ  ارچ 

؟ یتشاد یمنرب  نامتک  زا  تسد  يدنک و  یمن  یمانمگ  زا  لد  هک  يدوب  هدید  هچ  یبیرغ  نیا  رد 

! یضترم هآ ، یضترم ؛ میوگب  هک  یکیدزن  ردق  نآ  يا ، هدنز  ردق  نآ  زونه 

هنوگچ دندوب ، هدرورپ  يرام  جـنک ، ره  رد  يا و  هلاچ  ماگ ، ره  رد  هک  ار  دـیدرت  کیرات  ياه  هچوک  سپ  يدوب ؟ هدـمآ  اجک  زا  وت 
؟ یتشاذگ رس  تشپ 

؟ تسا هدیسرن  ناروب  داب و  زا  يدنزگ  زونه  ار  تیاه  ماگ  ّدر  هک  درک  مکحم  ار  تیاه  مدق  هدنپت ، قشع  مادک  نیدالوپ ، نیقی  مادک 

؟ تسُر تیاه  هناش  رب  لاب  ناهگان  هک  دیبات ، تلد  رب  هنزور  مادک  زا  ادخ  رون 

یم رواب  زین  ناگدز  بش  يدورـس ، یم  ادرف  زا  یتقو  هک  يدوب  هدـش  تسمرـس  اشامت  ماـج  مادـک  زا  يدوب ؟ هدـید  هچ  وت  یـضترم !
؟ تسا یندمآ  ادرف  حبص  دیشروخ ، هک  دندرک 

.دندروخ یم  ار  ناش  هتشادن  نامیا  ترسح  زین  نایادخ  یب  یتفگ ، یم  ادخ  زا  یتقو  هک  يدوب  هدید  هچ 
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یناشن ای  يداد ، یم  توافت  یب  نارباع  هب  ار  هدش  یط  هار  کی  شرازگ  يدوب ؟ تقیقح  مادک  ِیپ  رد  وهایهرپ ، رازاب  هتفـشآ  نیا  رد 
؟ هدشمگ نارفاسم  هب  ار  ادیپان  دصقم 

؟ يدمآرب هام  جوا  هب  هاچ ، رعق  زا  هک  يدز  گنچ  نیتم  لبح  مادک  هب  وگب  یضترم !

عوبطم هانپ  رد  مینک و  یم  مرگ  شیاه  هلعـش  مرُه  رد  ار  نام  هدز  خی  ياه  تسد  ناگدز ، ناتـسمز  ام  هک  یـشتآ  نامه  مناد ، یم  ... 
يدـنام و تدوخ  هک  نادـنچ  دـنازوس ؛ ار  دوبن  دوب و  هچ  ره  تفرگ و  وـت  بلق  رد  مینز ، یم  تلغ  ناـمتلفغ  باوـخ  رد  شیاـمرگ ،

.ادخ يدنام و  تدوخ  ...تدوخ 

؟ يدش یضترم  هنوگچ  وگب ، یضترم !

ماهبا ظیلغ  هم  تشپ  رد  ار  هار  همادا  هک  ییاه  لتک  اه و  هوک  اب  اهتنا ، یب  يا  هداج  رد  ادیپان ، دصقم  مادک  تمـس  یتفر ؛ یم  اجک  هب 
ياـه بارـس  اـب  دـندوب ، هتـسشن  هتـسخ  نارفاـسم  ناـمیا  نـیمک  هـب  هـندرگ  ره  سپ  رد  هـک  یناـیمارح  اـب  درک ، یم  ناـهنپ  دـیدرت  و 

یم اه  هناسفا  رهـش  هب  هک  يدـصقم  اب  دیـشک و  یم  دوخ  ماک  رد  موهوم  يدـیما  هب  ار  هدروخ  مهو  بیرف  ناگنـشت  هک  يدرمناوجان 
؟ تسنام

؟ یتفر یم  شیپ  یتفوک و  یم  اپ  راومهان ، هداج  رب  هک  دوب  مرگ  دیما  مادک  هب  تتشپ  يدوب ؟ هدید  هچ  وربور  قفا  رد 

هلفاق نابز  مشچ و  هک  يدرک  هچ  يدادن ؟ هار  تناج  هب  ار  دیدرت  يا ، هظحل  يارب  یّتح  هک  دوب  صرق  نیقی  مادـک  هب  تلد  یـضترم !
؟ يدش قشع 

یم اه  لد  رد  ار  هچ  نآ  هک  يدـش  ییادـص  .یناشنب  نامناگدـید  هدرپ  رب  کچوک  یباق  رد  هچ  رگا  ار  دـنلب  نامـسآ  ات  يدـش  هنیآ 
.ینک دایرف  دودنا  هبنپ  ياه  شوگ  رد  دمآ ، یمن  نابز  هب  اما  تشذگ ،

؛ دوش نوفدم  خیرات ، رابغ  ریز  ات  تفر  یم  دوب و  هتفخ  اه  نرق  هک  تسا  یتایح  دـیدجت  نامبالقنا ، میدـیمهف  هک  دوب  وت  اب  یـضترم !
.دنباتشب رطخ  لابقتسا  هب  دنریگب و  فک  رد  ناج  هک  تساوخ  یم  ار  ینادرم  اهنت  دوب و  هدنز  اما 

دوب وت  اب  تسا و  لطاب  مامت  اب  قح  مامت  سدـقم  زیتس  هک  كاخ ، بجو  ود  رـس  رب  روک  یعازن  هن  نامگنج ، میدـیمهف  هک  دوب  وت  اـب 
! هن هزرابم  اما  دوش ، یم  مامت  گنج  میدیمهف  هک 
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، دـنزات یم  نایناهج  ناهج و  رب  گنفت  اب  وا  يایلوا  ناطیـش و  هک  اج  نآ  اما  گنفت ؛ اب  ات  تسا  رتراگزاس  ملق  اب  اـم  تسد  یتفگ : وت 
.مینک عافد  نیمولظم  تلادع و  قح و  زا  میرادرب و  گنفت  هک  نآ  رگم  تسین  رگید  يا  هراچ  ار  ام 

؟ دراد دوجو  گنج  زج  يا  هراچ  ایآ  دنا ، هتخاس  ریشمش  هانپ  رد  ار  شیوخ  هرامالاراد  نیطایش ، هک  اج  نآ  یتفگ ، وت 

تسرپ و نت  نالدزب  ملق  حشرت  زا  هن  میدینـش ؛ وت  بیرغ  هرجنح  زا  میدید و  وت  نیبرود  هچیرد  زا  ار  گنج  میدـش ، گرزب  هک  ام  و 
.هدز مهو  ياه  نئاخ  يادص  هرومجنز 

نامسآ تسد  هب  ار  تناج  تفکش و  تیاپ  ریز  زا  ینیم ، تئیه  رد  تضغب  ناهگان ، هک  يدید  هچ  وگب  یضترم ! یـضترم ، یـضترم ،
؟ درپس

؟ يدش دیهش  هک  يداد  تداهش  هچ  رب  وگب 

نیا زا  زین  ار  فیخـس  تاداـع  نانیـشن  ناتـسربق  اـم  روآرب و  یتسد  يا ! هتـسشن  رب  دوجو  دـبا  یلزا و  هنارک  رب  هک  نآ  يا  ! » یـضترم
«. شک نوریب  بالجنم 

يوسوم همطاف  هدیس  / قشع تیاور 

يوسوم همطاف  هدیس 

.تس يراج  اه  هوک  هنطنط  زا  تیادص  زبس  نینط  زونه 

ار رفـس  هرفـس  ناهاگحبـص ، يدیـشون و  ار  دـیرجت  ياـه  لـگ  هنابـش ، وت  .تسا  ناـمتبرغ  درد  يورادـشون  تخرـس ، راتـشون  زونه 
.يدوشگ

.يدوبن ینیمز  مه  نیمه  رطاخ  هب  يدوب ، هدروخ  ار  توکلم  کمن  نافوت و 

.تسوهوه نشور  همزمز  تیاه ، کشا  يدولم  دنناوخ و  یم  ار  زاورپ  ِفینصت  زونه  تدایرف  نارتوبک 

! ادیس زیخرب 

.تسا هدز  دنویپ  نامسآ  هب  ار  تنهذ  ياه  هویم  نیمز ، یکاخ  ِنادلگ 

.تسا دیهش  ناراوس  یپ  رد  نامز ، بسا  هک  نک  تئارق  ار  نونج  دنلب  نتم  زیخرب و 
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.دنا هدمآ  نیمز  تیلست  هب  راوگوس ، ياهربا  .ناراب  ضغب و  هشیمه  سنج  زا  تسا ، هتفرگ  ملد 

.یناراب هوتسن  هدنسیون  وت 

.تسا نوخ  تداهش و  ِناتسد  رازه  تناتساد ، هقباس  یب  ژاریت 

.يوش یم  ریثکت  هنیآ  ناگدید  قاور  رد  وت 

.لگنج روصت  رد  یتخرد  ِیناهج  راشتنا  وت 

.اه هسامح  نطب  زا  اهرعش ، يالبال  زا  مونش ، یم  زونه  ار  وت 

.يدیسر توکلم  جارعم و  هب  تاملک ، ِنابدرن  اب  وت 

، باتفآ راوجمه  يا ؛ هداتسیا  هوک  هناش  هب  هناش  زونه ، یتشون و  نتخوس  زا  نینچ  نیا  هک  دوب  تا  هراو  ملق  غرمیـس ، رَپ  نیمادک  رخآ 
! اه هناخدور  ياپمه  میسن و  هیاسمه 

.تسا هدرک  لگ  ار  وت  مان  مناهد ، هچنغ  کنیا ، و 

.یندیسر ِتاحفن  ِنابغاب  وت 

.یتسه ما  یگناورپ  جورع  ِنادرگراک  وت 

.يرعش هعقاو  زاس  دنتسم  وت 

، ادص نیا  تسا ؛ نیـسح  ینرـصنی ) رـصان  نم  له   ) يادص نیا  تسانـشآ ، ادص  نیا  ناخرچب ؛ ادـص  تمـس  ار  تهاگن  نیبرود  سپ 
.تسا تداهش  دوهش و  ِزّوجم 

.شکب ریوصت  هب  ار  ادص  هسامح  زیخرب و  دیس ،

.قشع تیاور  حتف ، هروس  تیاور  شاب ، ناراب  هزات  ِتیاور  زیخب و  دیس ،

يدابآ دوواد  هموصعم  / ایرد هداج  ات 

يدابآ دوواد  هموصعم 

هداج رد  زج  هک  یـسدق  ینارفاسم  تیاه ، هژاو  تساـخ و  یمرب  زاورپ  هب  تیاـه  تسد  یبآ  نامـسآ  رد  هک  دوب  يدـیپس  رتوبک  ملق ،
.دنتشاذگ یمن  مدق  توکلم  ياه 
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وت .داد  یم  شزاون  ار  ریوصت  ماشم  یتشهب ، يا  هحیار  نوچ  تا ، یمیمـص  يادـص  دوب و  هدـناود  هشیر  هثداح  قامعا  رد  تنامـشچ 
یهوکـش رد  ار  قشع  ياه  ههبج  نادرم  يدرک و  زیر  هراتـس  تنـشور  ياه  تیاور  اب  ار  ام  ياـه  مشچ  کـیرات  هک  يدیـشروخ  نآ 

.یتسشن ریوصت  هب  یسامح 
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.دتسیاب اشامت  هب  ار  تزاورپ  نیبرود ، يا  هشیش  مشچ  ات  دناوخ ، ارف  هکف  نیمز  هب  ار  ناگتشرف  تیاور ، نیرخآ 

هب رخآ  سناکـس  هک  یتسناد  یمن  دـیاش  يدورـس ، یم  ذـغاک  هحفـص  رب  ار  تیاور  نیرخآ  تیارـس  هسامح  ناتـسد  اب  هک  هاـگ  نآ 
.دیماجنا دهاوخ  تدوخ  هنادواج  جورع 

دوخ تراقح  رد  منیب ، یم  هک  ار  وت  .يدـناشن  رواـب  هب  تواـفت ، یب  درـس و  ياـه  نهذ  رد  ار  باـتفآ  رکفت  هک  یگرزب  يوار  نآ  وت 
.منام یم  هلاچم 

هناش ناش ، يریطاـسا  ياـه  ماـگ  هک  يدوب  یناـنآ  رگتیاور  وت  تریـس ! يولع  ِنامـسآ  يا  دـناشک ، یم  ادـنلب  هب  ار  اـه  هژاو  تهاـگن 
ياهدنب یناشیپ  هک  یتفگ  نانآ  زا  .دوب  هدرک  سمل  ار  اه  هلق  نیرتدنلب 

هب دنتـساخرب و  تنایـص  هب  ار  تلم  نیا  خرـس  رورغ  هک  دـنمتریغ  ینادـهاش  درک ؛ یم  نییعت  ار  اـه  هراتـس  روبع  ریـسم  ناـش ، یقرش 
نآ يا  دیهش ! يا   » هک یتسشن  نخس  هب  هنوگ  نیا  نانآ  اب  دندرک و  هیده  قشع  رادتقا و  زا  یناشکهک  زارفارس ، نیمزرس  نیا  نامدرم 

، يا هتسشن  رب  دوجو ، يدبا  یلزا و  هنارک  رب  هک 

(1) «. شک نوریب  بالجنم  نیا  زا  زین  ار  فیخس  تاداع  نانیشن  ناتسربق  ام  روآرب و  یتسد 

، وت مالک  يانـشور  رد  ام  هتفخ  ياه  کلپ  تس و  يراج  نامیاه  هظحل  توکـس  رد  نانچمه  تتاملک  رطعم  يوب  یتسین ، هک  الاح  و 
.دوش یم  زاب  تساه ، نامسآ  دیپس  ياجه  هب  هتشغآ  هک  یمالک 

اه نیرت  یبآ  هب  دومیپ ، یم  ار  ایرد  هداج  هک  ییاه  ماگ  اب  ینیدرورف ، زور  کی  رد  يدز و  دنویپ  كالفا  هب  ار  كاخ  رنه ، نابدرن  اب 
.یتسویپ

هداز هجاوخ  ءامسا  وتسرپ / زاورپ 

هداز هجاوخ  ءامسا 

؟ درکن تمارآ  مه  زاورپ  ياه  یسپاولد  یتح  هک  درک  نتفر  ییاوه  ار  وت  هک  دوب  هدنرپ  مادک  چوک  لصف 

يدبا هودنا  دولآ ، قوش  یباتش  هب  يدیرب و  كاخ  زا  لد  نایوگ ، یلب »  » هک دیچیپ  وت  ياه  « انقزرا مهللا   » رد دهع  مادک  تباجا  نینط 
؟ يدیدنسپ تقارف  راگزور  رد  ار  نیمز  ياه  هلان 

يوار قایتشا ، مادک  یتشذگ ؛ یتشاذگ و  ار  تیاه  تیاور  هک  دز  ادص  رفـس  ِیلاوح  زا  ار  وت  يا  هدنام  هار  رد  ِقایتشا  مادک  يادـص 
!؟ رفس نیرت 
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اهر هدـناشن ، تُهب  هب  ار  هّکف  حـتف  نینچ ، نیا  هک  دوب  هدـنام  تا  هدـمآ  تسد  رود  زا  ياـه  مشچ  لـالز  رب  يا  هنییآ  مادـک  ترـسح 
؟ يدرک

ندنام رارق  تیاهاپ  هک  دوب  هتخیر  تماج  رد  هعرج  هعرج  ار  نوقزری » مّهبر  دنع   » ِموتکم ّرس  يا  هنادواج  ِتقیقح  مادک  ياه  همزمز 
؟ تشادن ار  نیمز  ياه  یگدولآ  ِنفع  بادرم  رد 

! ...دنهد یم  همادا  ار  وت  حتف  اه ، تیاور  و 

ییاضر ناراب  / يراهب چوک 

ییاضر ناراب 

.ادهش هکت  هکت  ياه  ناوختسا  زا  ریگب ؛ بونج  غاد  ياه  هسام  زا  ار  شغارس 

.دوب هدرک  شبات  یب  هنوگچ  هلیپ ، رد  ندنام  ساره  دنیوگب  تیارب  ات  سرپب 

ياپ زا  اّما  وا  تسج ؛ دیاب  گنج  ياه  هزوم  رد  ار  تداهـش  دنا و  هتـسب  ار  نامـسآ  ياهرد  دـنتفگ  .دوب  هدیـسر  نایاپ  هب  چوک  لصف 
.تسشنن

هک تسا  نآ  تقیقح  اّما  میا ؛ هدنام  ام  دنا و  هتفر  ادهـش  هک  تسا  نیا  ام  رادـنپ  ، » هک تفگ  كالفا  رد  هتفخ  نایکاخ  زا  .دـش  يوار 
« .دنا هدنام  ادهش  تسا و  هدرب  دوخ  اب  ار  ام  نامز 

یکاخ حبـص  ییوگ  .ههبج  هتفرگ  رابغ  ياهزیرکاخ  رد  یباـیب ؛ یتسناوت  یم  بونج  هدـیتفت  ياـه  تشد  رد  ار  یـضترم  سپ ، نآ  زا 
تشاذگ یمن  هک  يدنویپ  دوب ؛ هتفای  نامسآ  اب  بیرغ  يدنویپ  شا ،

.دریگ مارآ  نیمز  يور  یتح  يا  هظحل  شا  هتسخ  ياهاپ 

رپ شا  هناتـسم  هدنخ  اب  دیـشک ؛ رپ  یـضترم  .دش  هدوشگ  شیور  هب  تداهـش  ياهرد  هرابکی  هک  دوب  راهب  تبقاع  تفر ؛ هک  دوب  راهب 
.دیشک

! ار شزاورپ  يداش  ای  مینک  اهر  ار  نامیولگ  رد  هدنام  ِضغب  هک  میدنام 

ییالبرک يدیهش  ره  : » هک دوب  نامشوگ  رد  شمالک  نیرخآ  منرت  زونه ، هک  یلاح  رد  دوب ، هتـسویپ  تداهـش  ناشکهک  هب  یـضترم 
...و دسر  البرک  نادب  دیهش  نآ  ياپ  ات  دشک  یم  راظتنا  نامز  تسوا و  ِنوخ  هنشت  البرک  نآ  كاخ  هک  دراد 

»؟ دیارسب تداهش  دورس  ام  فصو  رد  رگید  یلبلب  هک  دیسر  دهاوخ  زین  زور  نآ  ایآ 
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ییاضر يدهم  / كاخ يانشآ 

ییاضر يدهم 

.دنسانش یم  همه  ار  یضترم 

.دنا هدرب  ورف  كاخ  شوماخ  كال  رد  رس  هک  ییاهرفندض  یتح 

.دهد یم  شزاون  ار  قشع  ياه  تشد  غاد  نت  شمارآ ، ياه  ماگ  تبالص  مه  زونه 

.درک يراج  ام  لد  ياه  هنوگ  رب  وا  هک  دنتسه  ییاه  کشا  نویدم  ار  ناشتوارط  بونج ، هدیتفت  ياه  كاخ  مامت 

.داد یم  رس  قوش  دایرف  شروضح  تمرح  هب  نیمز  هک  یهلا  سدقم  راونا  زا  يرون  دوب ؛ ینامسآ  وا 

.درک یم  شواک  ار  ناردام  لد  ياه  هراپ  كاخ ، تبرغ  رد  دوب و  نامسآ  شهاگیاج  هک  یسک 

.دندیشکرپ كالفا  هب  هناموصعم  دندرک و  نت  هب  رون  زا  يا  هماج  كاخ ، بآ و  نیا  زا  ینادنزرف  هک  مینادب  زین  ام  تساوخ  یم 

«. تسین هتسب  هک  ربکا  داهج  باب  دش ، هتسب  رغصا  داهج  باب  .درذگ  یم  البرک  زا  وت  نم و  هار  دشابن ، هچ  دشاب و  گنج  هچ  »

! دش ربکا  داهج  نادیم  دنلبرس  هناراوگرزب  هچ  و 

! درک شنامشچ  همرُس  ار  شنوخ  هک  یکاخ  تفای  یتمرح  هچ 

درک یم  رارق  یب  ار  دربن  ياه  تشد  توکس  شروضح ، جوم 

.دوب گنج  تارطاخ  نامسآ  دیس  ملق ، لها  نادیهش  دیس 

ههقهق  » رد ناشنادنزرف  دـندید  یم  ناردام  هک  دیـشک  یم  ریوصت  هب  ار  كاخ  شیاین  هنوگ  نآ  دوب ؛ رّوصم  يا  هزجعم  هک  یتسار  هب 
(1) «. دنا نوقزُری  مّهبَر  دنع  ناشلصو  يداش  رد  ناش و  هناتسم 

.تسین نامسآ  نادرم  ياج  نیمز ، هک  مینادب  ام  ات  تفر  وا 
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تـشد رد  وا  هک  ددرگن  شاف  ناـمیارب  رهم  هب  رـس  زار  نیا  یگدـنز ، هشیمه  يارب  اـت  تشاذـگ ، راـگدای  هب  ناـمیارب  ار  شدـنخبل  وا 
.دید یم  هچ  اه  قیاقش 

« ام راذگ  مه  هب  دتفا  یک  زاب  ات   » هک دوش  دیفس  رد  هب  نامنامشچ  درس ، نیمز  نیا  ترسح  رد  ام  ات  تخود  مشچ  ام  هب  هریخ  وا 

.تفرن وا 

.ددرگ روضح  قیال  ات  تشون  قشع  قشم  وا 

(1) «. تسا دنوادخ  هناقشاع  شتسرپ  رنه ،  » دیمهف یبوخ  هب  وا  هک  مینکن  شومارف  ات  دیراگنا  چیه  هب  ار  هایس  نیمز  یضترم 

يردیح همطاف  لاب / نینوخ  كدصاق 

يردیح همطاف 

.يدرک یم  رورم  ار  لاصو  نشور  ياه  هظحل  اه ، هتشرف  لاب  يور  هب  یتقو  دنروآ ، یمن  بات  ار  ترادید  قوش  مه  اه  نیم  یتح 

دبا ات  هک  دـش  یحتف  تیاور  يوار  ترکیپ ، ياـه  هکت  هکت  هکلب  يدوبن ؛ حـتف  تیاور  يوار  وت  راـب ، نیا  دوب و  تا  هناـش  رب  نیبرود 
.تسا راگدنام 

.تسا قشاع  ياهزیرکاخ  رد  جورع  ياه  هظحل  ِحتف  تیاور  وت ، كاپ  يادص  زونه 

.دراد رطاخ  هب  دوب ، دیشروخ  حتف  تیاور  زا  يرگید  تیاور  هک  ار  تیاه  مدق  يادص  رهش ، زونه 

.دیمهف ناوت  یم  نوخ  هب  هتشغآ  ياه  هحفص  زا  ار  تملق  رطع  يوب  مه  زونه 

.دسر یم  شوگ  هب  ناریا  يالبرک  زا  تنشور  بلق  يادص  مه  زونه 

! راهب زا  هدنام  اج  كدصاق  ملق ، لها  نادیهش  دیس 

! اه هلال  زیخاتسر  هب  راهب ، هب  يدیسر  یتفر و  میسن  دابدنت  رب  راوس  هناقشاع  هچ 
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اکیرمآ اب  ناریا  یسایس  هطبار  عطق 

یسوط اروح  / لالقتسا نیریش  معط 

یسوط اروح 

.تسا هدش  ّتلم  کی  تّمه  هدارا و  دشر  عنام  رگا  دوش ، هتسسگ  اه  هتشر  نیا  راذگب 

.تسا هتفرگرب  رد  ار  ناملالقتسا  لاهن  ناشچوپ ، روضح  رگا  دچیپب ، مه  رد  هدینت ، ياهرات  نیا  راذگب 

.تسا ندیرد  هدامآ  ماقتنا ، هنیک و  ياهریشمش  شیاهوراب ، جرب و  سپ  رد  رگا  دشاپب ، ورف  دیما  یلایخ  رصق  نیا  راذگب 

.دزودن دیما  مشچ  هناگیب  تنایخ  ییورود و  بارس  هب  اّما  درازایب ، ار  ییافکدوخ  ِكدوک  ماک  یگنشت ، راذگب 

یتسیاب و يزیواتـسد  چیه  یب  ایند ، تردق  نیرت  گرزب  نافوت  ربارب  رد  یتقو  ندیزرو ، رخف  ندیلاب و  نداتـسیا و  نیا  دراد  یتّذل  هچ 
.یشاب هتخود  یهلا  فطل  نامسآ  هب  مشچ  اهنت 

يا همهاو  چـیه  یب  هدـناهر و  قلعت  ياه  هتـشر  زا  ار  لالقتـسا  هتـسرون  لاهن  یگتخاب ، دوخ  یگتـسباو و  لاـس  نارازه  زا  سپ  یتقو 
.ینزب دایرف  ار  راهب  ناگدز ، نازخ  ناما  یب  هلمح  ِمشچ  رد  مشچ 

يادـنلب هب  ایند ، مامت  هناروابان  هاـگن  ربارب  رد  هک  يزور  نآ  زا  درذـگ ؛ یم  ناریا  ناملـسم  ّتلم  هنادرم  يریلد  نآ  زا  اـه  لاـس  ـالاح 
یگنادرم تریغ و  فراعملا  هرئاد  تعـسو  هب  هملک  کی  تفگ ؛ هن » ، » ایند تردـق  نیرت  گرزب  هب  یگدازآ ، خرـس  ياه  هلـال  یتسه 

! ناملسم یناریا 

.رفک یمامت  ربارب  رد  مالسا  یمامت  تکوش  تبیه و  هب  هتشارفارب  دق  یتّلم  اه ، یگتسباو  عطق  نتفگ و  هن »  » نآ زا  الاح 
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يولگ رد  ناوختـسا  مشچ و  رد  راـخ  هک  یتـّلم  تسا ، نافعـضتسم  ناـمولظم و  همه  هاـگهانپ  ناـهج و  هدـنیآ  دـیما  مشچ  هک  یتـّلم 
هدیشک و کلف  هب  رس  شتیناقح ، لابج  هلسلس  ناش ، هنادرمناوجان  ياهراشف  همه  راوآ  سپ  زا  هدش و  شرگرامثتسا  يدایا  اکیرمآ و 

« اکیرمآ رب  گرم  : » دنهد یم  رس  دایرف  شیاپون ، كدوک  ات  ناوج  ریپ و  زا  ماش ، حبص و  ره 

هاز هجاوخ  ءامسا  / ییاوسر سوقان 

هاز هجاوخ  ءامسا 

!!« رشب قوقح  يدازآ ، حلص ، : » تسوهایه رد  سیلبا  هرجنح 

« نتگنشاو نارادمدرس   » يارب يرگید  تشونرـس  ریدقت ، ییوگ  دراد ؛ یمرب  مدق  هزات ، ییاه  هثداح  يادرف  هب  ور  مارآ ، مارآ  نیمز  و 
يّدر ناشاه  هرطاخ  رب  زونه  هک  ینارادمدرس  تسا ؛ هدز  مقر 

ناشاه ماک  زا  ار  یتوالح  نینچ  دـناوتب  یقافّتا  چـیه  هک  دـنرب  یمن  ناـمگ  تسا و  هدـنام  یقاـب  ود  یـس و  دادرم  متـشه  تسیب و  زا 
.تخیر دهاوخ  رهز  ناشاه ، هرطاخ  تذل  رارکت  ماج  هب  هتسویپ  ناشاه ، تروص  رب  مالسا ، یلیس  ياج  هک  نآ  زا  لفاغ  دریگب ،

ندـیرب هیاـس  رد  راـهم ،» ِيژتارتـسا  « ؛ تسا هدـش  دـّلوتم  يا  هزاـت  ياـیور  رتراـک »  » باوـخ رد  دـنا ، هـتخیر  ورف  داـمتعا ، ياـهراوید 
! ادخ نیمزرس  نیرت  یباتفآ  اب  یسایس  ياهدنویپ 

لادج دننیبب  ات  دنا  هتخود  مالسا  هرجنح  هب  مشچ  اه ، هیضرف  دنپت ، یم  شتعاطا  هب  اه ، بلق  هک  تسا  يا  هعطق  شبات  ساکعنا  نیمز ،
.دش دهاوخ  متخ  نایاپ  مادک  هب  سیلبا ، هناتسم  ههقهق  اب 

هدرپ یب  شیم ، گرگ و  هدیرب  دنویپ  .تسا  هدیـسام  ناطیـش  هرهچ  رب  دـنخبل  دـنکارپ ، یم  رون  باتفآ ، نیتسآ  زا  یهلا  ریبدـت  تسد 
، اه هنتف  تسا : هدروآرد  ادص  هب  ار  نیمز  کیرات  همین  ِییاوسر  سوقان 

تـشه تسا ، هتفرگ  ناج  هزات  هک  دنیـشن  یم  یتسادـق  هرکیپ  رب  ریت  نیلوا  دـنا و  هداتفا  ورف  اه  باقن  دندرـس ، گنج  ناماد  هب  تسد 
 ... ! لاس

یب سیلبا ، هک  دـناد  یمن  یـسک  هچ  و  تسا » ملاظ  اب  مولظم  کی  دـنویپ  اکیرمآ ، اب  دـنویپ   » تسا یکی  اه  جاجتحا  راکـشآ ، ناهن و 
ره شیاه  تسد  باتفآ ، ِترسح  رد  نینچ  نیا  هک  تسا  هدنام  دیشروخ 

؟ تسا هزات  یگنرین  گنر  هب  زور 
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هنیدم هب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ترجه 

هراشا

هبنشکی

نیدرورف 1384  21

لوالا 1426 عیبر   1

Apr. 10.2005

ییاضر هدیمح  / دیشروخ ات  تیاه  ماگ  زا 

ییاضر هدیمح 

.تسا روبع  زاغآ  نیا 

.تسا هدز  هناوج  نتشذگ  يارب  هار  هچ  ره  ریسم ، هچ  ره  نابایب ، هچ  ره 

! هنیدم مالس  هّکم ، ظفاحادخ  رون ؛ زا  يّدر  اب  يرذگب  دیاب 

.دوش دنلب  یتسد  هن  درگنب ، دیاب  یمشچ  هن 

، تسا هدوشگ  راغ  ناهد  وس  نآ  دنز ، یم  سفن  سفن  نابایب  هدیچیپ ، تروبع  ياپ  رب  هار ، هچ  ره  تسا ، تمیزع  نامز  نیرتهب  بش ،
.تسا رت  کیدزن  ادخ  اّما  یمدق ، کی  رد  نمشد 

يدرمان و رـسارس  رفک ، رـسارس  هّکم  .دنیآ  یم  تلابند  هشیمه  زا  رت  کیدزن  ماگ ، هب  ماگ  کئالم ، .دهد  یمن  ناما  باوخ  هب  یکلپ 
.تس یمدرمان 

دیاب .دوش  یم  زاغآ  تیاـه  ماـگ  ّدر  زا  خـیرات  دراد ، زاـب  ار  ترّدـقم  ياـه  ماـگ  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا ؛ هدوشگ  راـغ  ناـهد 
تا يرای  رون ، سنج  زا  یتسد  دنز ، یم  جوم  ترتسب  رد  ایرد  رازه  تشذگ ،

.يرذگب دیاب  .دنک  یم 
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...وس نیا  مالسلا  هیلع  یلع  وس  نآ 

.زورفرپ ياه  هعشا  اب  زور  برثی و  وس  نیا  یناملظ ، نانچ  نآ  یبش  هکم و  وس  نآ  تشاد ، دهاوخ  همادا  دیشروخ  ات  تیاه  ماگ  ّدر 

.ریبکت اب  تسا  هدمآ  تزاوشیپ  هب  رهش ،

هچ ره  زا  يا  هتـشذگ  تخـس  یبش  یهد ، یم  روبع  يوب  .تسا  زاب  قیاقد  ناهد  ندیـسر ، يارب  .ار  تیاه  ماگ  دـشک  یم  لـک  رهش ،
.ینمشد

کی زاغآ  نیا  رون ، هب  ندیسر  بش ، زا  وت  ِروبع  تسوت ، مرگ  ِسفن  خیرات ، أدبم  یبنلا .-  هنیدم  تسوت -  رهش  سپ  نیا  زا  رهش  نیا 
.تسا تکرح 

.تسا هدیکچ  ورف  تیاه  کلپ  رب  دیشروخ 

.دننک یم  همزمز  نابز  رب  ار  وت  رهش  هب  رهش  يا ، هدمآ  نامیا  زا  زیربل  هدوشگ ، يا  هنیس  اب 

ینآرق .قوش  هب  دوش  یم  دایرف  شیپ  زا  رتدنلب  تمان  ات  هنیدـم ، ات  هکم  ياه  نابایب  زا  يا  هتـشذگ  نامیا ! اعد و  يراج  فطل ، ِنایرج 
.تسا هدمآ  تزاوشیپ  هب  رهش  تنامشچ ، رد  شیپ ، زا  رت  نابات  دیشروخ  تناتسد و  رد  هدز  هناوج  يراهب  تا ، هنیس  رد  هدوشگ 

.يا هدز  مقر  راگدرورپ  فطل  هب  ار  میظع -  نینچ  نیا  يا  هثداح  ترجه - 

یسوط اروح  / دیشروخ ترجه 

یسوط اروح 

.هداد هیکت  هّکم  رهش  نماد  رب  هک  همسجم  همه  نیا  زا  هدز ، تب  رهش  نیا  زا  هدیشک  نماد  دیشروخ ،

.ناتسرپ بش  ياهریشمش  موجه  ترجه  زا  تسا ؛ ترجه  هدامآ  دیشروخ ،

.رگید یقارشا  ات  دوب ، هودنا  زادگ  زوس و  رسارس  هک  شعولط  قرشم  زا 

.دنا هدرب  هلمح  نامسآ ، هرجح  هب  ناشاه  لد  یگدز  بش  رد  هنتف ، لیابق  زا  هنهرب  ياهریشمش 

تیاده يارآ  لد  هام  يامیس  هب  هار  هنیک ، ياهریشمش  ات  دنا  هدنارتسگ  لاب  سامتلا ، کشا و  اب  یسدق ، ناگتشرف  هک  یتیبملا  هلیل  زا 
: دش لزان  تداشر  ریما  نیسحت  هب  هک  یتمحر  ياه  هژاو  ناراب  دنربن و 
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(1)« .دابعلاب ٌفوئر  هّللا  هّللا و  ِتاضرَم  ءاغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  «و 

لادم ناش ، يرادیاپ  ربتس  هنیـس  رب  هک  یناگنهرب  اپ  همه  اه و  هتخوس  هنیـس  اه ، هدروخ  قالـش  اب  تفر  یم  نامیا ، دیما و  ربمایپ  و  ... 
رجز نامشچ  زا  تبرغ  کشا  هتخیوآ و  اه  هیمس  اهرسای و  راثیا 

.دراذگ یبنلا  هنیدم  شیوخ ، رهش  رب  اپ  ات  دوب ، ریزارس  ناش  هدید 

.دناشن قشاع  ياه  لد  ترادص  هب  شتیمولظم  باهتلا  رد  ار  رجاهم  دیشروخ  هداد و  رس  انیلَع ،» ُرْدَبلا  علَط   » ياوآ هنیدم 

.دشاب ربمایپ  ناوریپ  ياه  هصغ  ياشگ  هرگ  جرزخ ، سوا و  ییاشگ  هرگ  یپ  رد  ات  هدوشگ  شوغآ  هنیدم 

.تفرگ دهاوخ  نشج  ار  دیشروخ  دورو  نانک ، هلهله  دش و  دهاوخ  روراب  نامیا  قشع و  غولب  رد  هنیدم 

نامهیم ار  راصنا  رجاـهم و  لد  شناذا ، ياوآ  درد ، جـنر و  همه  نیا  سپ  زا  اـت  لـالب ، ياـه  ماـگ  میدـقت  دـیما ، ياـه  هّلق  نیرتدـنلب 
« لالَب اَی  ِینْحِرَأ  : » دشخب یتشهب  یتحار  ار  ربمایپ  دنک و  ینامسآ  یشمارآ 

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / تزع جوا  ات 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

زا رتالاب  یهیبنت  هچ  دـنوش و  مورحم  تمحر ، ساسحا  رون و  ترایز  زا  ات  تسیاب  یم  یهیبنت  ار  هلیبق  نیا  دوبن ؛ ندـنام  لاـجم  رگید 
نیما ینامسآ ، ياه  ّمنرت  يوار  تاجن ، روآ  مایپ  هک  نیا 

! دچوکب رگید  يراید  هب  هدرک ، غیرد  ساپسان  ِنادان  هلیبق  نیا  زا  ار  شیوخ  مرگ  ياه  مّسبت  ینابرهم ، ياه  هچوک 

نادـب ار  شیوخ  تارطاخ  مامت  دـندوب و  هدونغ  نآ  رد  شنمؤم  رابت  هک  یهاگداز  درک ؛ ترجه »  » شیوخ هاگداز  زا  هودـنا  مامت  اـب 
.دندوب هدرپس 

يا هتسیاش  نیشناج  تسیاب  یم  دنتشاد و  ار  شناج  دصق  بش ، نایمارح  نوچمه  درمان  هلیبق 

! دوش ناحتما  زارفارس  شلوسر ، ادخ و  دزن  ناحتما ، هتوب  رد  ات  دراذگب  دوخ  ياج 
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ار رـشب  هک  دش  دهاوخ  ییاه  هسامح  زاس  خیرات  درک و  دهاوخ  ضوع  ار  خیرات  تهج  هک  یتمـس  هب  نتفر  دوبن ؛ نتفر  زج  يا  هراچ 
.دناسرب تّزع  جوا  هب  ّتلذ ، ضیضح  زا 

يریواصت زا  یتمـسق  اهنت  تفرگ ، مان  یبنلا » هنیدـم   » هک یبرثی  تیاهن  رد  و  ریظن ، یب  لابقتـسا  ترجه  ریـسم  روث ، راـغ  تیبملا ، هلیل 
! دوب هتشاذگ  اشامت  هب  دوخ  بیبح »  » يور شیپ  هلالج » ّلج   » تسود ترضح  هک  دوب 

! دربن دای  زا  تمایق  ات  ار  فیرشت »  » نیا تمظع  هک  دزومایب  راصنا  هب  تساوخ  یم 

.دراذگ یمن  اهنت  اهانگنت ، رد  ار  دوخ  بیبح » «، » یتسود  » چیه هک  دنامهفب  بهلوبا  لهجوبا و  هب  تساوخ  یم 

هتـشاد اج »  » همه مشچ  يالاب  هک  ییاج  هب  دنتـسنادن ، ار  شردـق  نالهاج  هک  ییاـج  زا  ترجه  دـنک ؛ ترجه »  » هک ربماـیپ  هب  دومرف 
.دشاب

.درک نیمضت  ار  یمالسا  فراعم  شرتسگ  برثی ، هب  ترجه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  ... 

نادامار نیرسن  / مّسجم راثیا 

نادامار نیرسن 

زا ربخ  دیـشخرد و  یم  تیبملا  هلیل  یکیرات  رد  دـندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  ربمایپ  هناخ  رود  اـت  رود  هک  نیکرـشم  هتخآ  ياهریـشمش 
.داد یم  هودَّنلا  ُراد  ِموش  هئطوت 

رد برطضم ، هدز و  تشحو  ادخ ، لوسر  رتسب  هب  هلمح  راظتنا  رد  هک  تسنام  یم  نوخ  هساک  هب  رفک ، هدکتملظ  نادغُج  ياه  مشچ 
.دوب نامرف  رظتنم  دیخرچ و  یم  هناخمشچ 

قبط رد  ار  تناـج  وت  .تشاد  یم  او  یتفگـش  هب  زین  ار  ناگتـشرف  هک  يدوب  هدـیمرآ  لـکوت  رتـسب  رد  مارآ  هدوسآ و  ردـق  نآ  اـما  وت 
تیلهاج ناتـسکیرات  رد  هرابود  ات  دـنک ، ترجه  برثی  يوس  هب  ادـخ  ربمایپ  نیرخآ  دـنامب و  هدـنز  ناهج  ِناج  اـت  يداـهن  صـالخا 

.دوش مّسجم  راثیا ، تیاهن  دشخردب و  تدوجو  دیشروخ  زا  يا  هولج  برع ،

هب ار  حوتفلا  حتف  دنارتسگ و  یم  ار  مالسا  تخرد  ياه  هشیر  هک  یگرزب  ترجه  دوش  زاغآ  ات 

.دروآ یم  ناغمرا 
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هَسْفَن يرـشَی  ْنَم  ِساّنلا  نِم  َو  : » دومرف نینچ  تنأش  رد  درک و  تاهابم  ناگتـشرف  رب  وت  دوجو  رطاخ  هب  دنوادخ ، هک  دوب  هنوگ  نیا  و 
(1) «. دابعلاب ٌفوئر  ُهّللا  ِهّللا و  تاضرَم  َءاِغْتبا 

! يدّمحم ناج  زین  وت  تسا ، ناهج  ناج  دمحم  رگا  هک  دناوت  ناج  نابهاگن  لیئاکیم ، لیئاربج و  کنیا  هک  باوخب  هدوسآ 

رب تدوجو ، ياهتنا  یب  سونایقا  زا  رگید  يا  هرطق  دش و  تبث  تتاراختفا  ياهتنا  یب  رتفد  رب  يرگید  نیرز  گرب  هک  باوخب  هدوسآ 
.دیراب هفطاع  نامیا و  لاسکشخ 

.راپسب شوگ  ناگتشرف  هلهله  هب  باوخب و  هدوسآ 
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يزاریش دایص  یلع  دبهپس ، ریما  تداهش 

يدابآ دوواد  هموصعم  / هروطسا

يدابآ دوواد  هموصعم  / هروطسا

دتفوا كاخ  رب  وچ  ایرد  زا  یهام  »

« دوش ایرد  يوس  نوچ  ات  دپت  یم 

.تسا هتفرگ  ولهپ  وت  نامـشچ  ردنب  رد  هک  تسا  يدیواج  یتشک  قشع ، دریگ و  یم  همـشچرس  وت  ياه  هناش  ناتـسهوک  زا  ناوراک ،
دنهاوخن رطاخ  زا  ار  تا  يرارقیب  ياه  ماگ  برغ ، ياه  هوک  دنا و  هتـسیز  تا  يزارفرـس  باکر  رد  تسا  يرمع  بونج ، ياه  لخن 

.درب

.دنک یم  نشور  ار  كاخ  ياه  هرذ  تا ، يدیشروخ  ياه  نیتوپ  یهد و  یم  ناراب  يوب  .اهربا  ریما  یتقیقح و  دایص  وت 

.دراب یم  ار  وت  دنلبرس  رورغ  ناتسمز ، ره  هواپ ، یفرب  نامسآ  دریگ و  یم  ماو  تیاه  مشچ  لالز  زا  ریشنمهب 

ورف هم  زا  يا  هلاه  رد  رهش  دندمآ ، تلابقتـسا  هب  هراتـس  زا  ییاهدبـس  اب  ناگتـشرف  دناوخ و  ارف  تا  ینامهیم  هب  نامـسآ  هک  زور  نآ 
دهاش نآ  وت  .تسیرگ  یناراب  یبورغ  رد  ار  تنتفر  غاد  تفر و 

یم اه  بآ  يولگ  زا  شنتفر  هداج  هک  دیپس  يرفاسم  دندورـس ؛ ناتخرد  نیرتدنلب  رب  ار  تزاورپ  نیمز ، ناخرـس  هنیـس  هک  يزارفرس 
بات ار  تندوب  لد ، هریت  ناریقح  هک  یگرزب  نانچ  نآ  .تشذگ 
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رهـش هب  هساـمح  قـشع و  زا  يراـب  هلوـک  اـب  هک  زور  نآ  .دـندرپس  هماـگنه  نیرت  نینوـخ  هـب  ار  تناـج  باـت  یب  هدـنرپ  دـندرواین و 
هب زونه  هتسخ ، ییاه  مشچ  اب  تا  هتفر  نارای  هب  ندیسر  ترسح  رد  یتشگزاب ،

هک یترسح  میا و  هدنام  ام  يا ، هتفر  هک  زورما  یتسیرگ و  یم  ار  تندنام  اج  ضغب  يدوب و  هدنام  هریخ  تسد  رود  خرس  ياه  هداج 
.تسا هدرک  هلاچم  دوخ  رد  ار  نامدنب  دنب 

.دنام دهاوخ  هدوشگ  نامیاه  لد  تمس  هب  نانچمه  شا  ینابرهم  هرجنپ  هک  يدرم  هرطاخ  میا و  هدنام  ام 

ارف نامـسآ  نیمتفه  يادـنلب  هب  ار  هاتوک  ياه  هچوک  نیا  درک و  هیدـه  نامکیرات  رهـش  هب  ار  دیـشروخ  هدـیپس ، زا  یناتـسد  اب  هک  وا 
.دناوخ

رعش هب  شگنرنوخ  ياه  هلال  رد  ار  تندوبن  دنز و  یم  هناوج  تیاه  ماگ  هحیار  اب  راهب ، ره  نیمزرس ، نیا  كاخ  دیهـش ! هروطـسا  يا 
.دنیشن یم 

.دنیرگ یم  نامسآ  ياه  هچیرد  رب  ار  تماگنهبان  چوک  زونه  رجاهم ، ناگدنرپ  یتفر و 

هداز هجاوخ  ءامسا  / رادرس

هداز هجاوخ  ءامسا 

؛ يدیرپ یتفرگ و  لاب  .دباین  ساکعنا  تندوبن  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  لالز  وت ، ینامسآ  روضح  هک  دنتسنادن  دنتـسب و  تنتفر  هب  رمک 
تهج ندنامن ، يوس  هب  ار  وت  هک  یقایتشا  ّتیدبا  يوس  هب 

.داد یم 

هک اهدـنخبل  نامه  اب  دنتـسشن ، یم  صولخ  ریـسفت  هب  ناهگان ، هشیمه و  يزاجیا  رد  هک  اه  مشچ  نامه  اب  رادرـس ؛ یتفرگ  لاـب  وت  و 
! رادرس یتفرگ  لاب  وت  دیئاس و  نآ  رب  یناشیپ  دیشروخ ، هک  یتماق  نامه  اب  دوب و  شمارآ  تعسو  مزر ، مرگامرگ  رد  یتح 

.دوب هدز  مقر  تیارب  تداهش  اب  ادخ  هک  یلماکت  عولط  رد 

! دنک یمن  گنر  مک  ار  تروضح  تندوبن ، هک  دنتسناد  اه  باقن  يدیرپ و  یتفرگ و  لاب 
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مالسلااهیلع هنیکس  ترضح  تافو 

هراشا

هبنش جنپ 

نیدرورف 1384  25

لوالا 1426 عیبر   5

Apr. 14.2005

هداز هجاوخ  ءامسا  باتفآ / ناوراک 

هداز هجاوخ  ءامسا 

.درادن ندش  مارآ  لایخ  باتفآ ،

.تسا هدنک  اه  همیخ  زا  ار  بات  یب  ناکدوک  شطع ،

هک ریگم  تیاه  مشچ  زا  ار  شمارآ  وت ، دـنز و  یم  هنـشت  ياـه  گر  رد  شطع  ِضبن  دـنا ؛ هلوره  رد  ناـبایب  تارف و  ناـیم  اـه  مشچ 
! ردپ بلق  شمارآ  دوش ، یم  مارآ  وت  هاگن  اب  نیسح ،

هک ردپ  ياه  گر  يّالست  هب  دنناراب ؛ یب  ياه  هیناث  نیرت  هدروخ  كرت  ِنیـشن  كاخ  هک  ینارتوبک  يّالـست  هب  ییآ ؛ یم  يور و  یم 
ِشمارآ ینامب ، مارآ  نانچمه  دیاب  وت  دنا و  هدیکشخ  وت  ياه  گر  نوچمه 

! ردپ هدید  بوشآ 

مخز رتسکاـخ ، شتآ و  هدروخ  مخز  باـتفآ ، ِناوراـک  تسا و  هدـش  زاـغآ  اونین  هدـیرب ، نامـسآ  ياـن  تسا ، هدروخ  نوخ  كاـخ ،
! دنریشمش غیت و  هدروخ 
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ات مارآ ، دننک -  یم  هراپ  ار  تبلق  دنا و  هدش  رجنخ  هک  ییاهدرد  مامت  اب  يا -  هدنام  مارآ  وت  و 

هب ادـخ  تسور ! شیپ  رد  ماش  ياه  بش  هک  یهد  نیکـست  ار  تنارتوبک  هتخوس  ياه  لاـب  يوهاـیه  مالـسلااهیلع ، بنیز  ِتماـق  مه 
مارآ مه  زاب  و  نونک -  ات  هک  نانچ  نآ  یّلجتم -  تیاه  مشچ  هنیآ  رد  نیـسح  و  هشیمه -  هک  ناـنچ  نآ  تسا - ؛ هتـساخرب  تتباـجا 

 ... ! هک نانچ  نآ  تسا  هدرک  بلط  ار  شا  هنیکس  ردپ ، ياه  تسد  هک  نامب 
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يروباشین راطع  تشادگرزب 

يوسوم همطاف  هدیس  / لایخ زا  رتوس  نآ 

يوسوم همطاف  هدیس 

.هناورپ ییاورپ  یب  زا  تفگ ، عمش  قشع  زا  دیاب  .دنازوس  تخوس و  دیاب  تشون ، عمش  ملق  اب  دیاب  راطع  هرابرد  و 

الاب هب  نییاپ  زا  ار  تاملک  دـیاب  هکلب  پچ ، هب  تسار  زا  یـسراپ  نیرکـش  ّطخ  نوچ  هن  راب  نیا  دـیاب  تفگ ، هدـنرپ  سوماـق  زا  دـیاب 
.تشون حور  قیلعتسن  اب  ار  زاورپ  هملک  دیاب  تشون ،

.درک يرادرب  هدرپ  ناگراتس  یطخ  خُسن  زا  دیاب 

.دننک یم  میظنت  ار  رفس  قیقد  ِتعاس  نارعاش ، تسا و  نامسآ  يراوید  تعاس  دیشروخ ، راطع ، رعش  رد 

ِتاملک راد  هنازخ  راطع ، تسا و  هام  نیمزرس  دیلک  راطع ، رعـش  .دزیر  یم  لصو  يایرد  هب  هک  تساه  هراومه  هناخدور  راطع ، رعش 
.ینامسآ

.تسا نیریش  تسا ، هدیروش  خیش ، رعش 

.تسا هوکش  تسا و  قشع  تسا ، هرطاخ  تسا ، ینابرهم  راطع ، ثاریم 

لد هناخوراد  .دنک  یم  نیچلگ  ار  رطعم  تاملک  دنک و  یم  مالـس  اه  لگ  هب  .دور  یم  هفـشاکم  وجتـسج و  هب  اه  هنیآ  غاب  رد  راطع ،
.تسا زاجعا  نیکست و  زا  رپ  تعافش ، رعش و  زا  رپ  راطع ،
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یم نینوخ  ناـسارخ  زا  هآ ، ثداوح  زا  هعجاـف ، زا  دـسیون ، یم  زیرنوخ  ياـه  غیت  زا  تسا ، شّوشم  ریگلد و  نـالوغم  هلمح  زا  راـطع 
دم رزج و  هب  هتفرگ و  ار  اهایرد  ضبن  روباشین ، خیش  .دسیون 

.دوب یناعم  رحب  دوخ  وا  .دوب  هدناشک  لحاس  نامشچ 

.دجنگن شا  هنابش  ِنابایب  رد  حبص ، ِدیاصق  تسا و  مک  ار  شدنلب  مان  ناراب ، ِصلخت 

.دیوگ یم  نخس  رگید  ناهج  زا  تسا و  هدمآ  يرگید  ناهج  زا  راطع  نونج ، نیماضم  زا  قشع و  زا  دیوگ  یم  رایسب  راطع ،

ِراهظا دـسر ؛ یم  راهظا  يداو  هب  دنکـش و  یم  ار  راکنا  هر  راـطع ، .دـسر  یم  هقـشاعم  طـخلا  مسر  هب  دنکـش و  یم  ار  ناـبز  راـطع ،
يراسکاخ ِراهظا  یگدنب ،

.لایخ یلاوح  زا  رتوس  نآ  درک ؛ ادیپ  راهب  يراطع  رد  دیاب  ار  راطع 
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يولوم هب  فورعم  یخلب ، دمحم  نیدلا  لالج  انالوم  دلوت 

هراشا

هعمج

نیدرورف 1384  26

لوالا 1426 عیبر   6

Apr. 15.2005

ییاضر هدیمح  / توربج هبذج  رد  سفن 

ییاضر هدیمح 

؟ تسمرس ییاه  هژاو  هژاو  رد  یبات  یم  هک  باتهام  سنج  زا  یتاملک  اب  دنا  هداد  وشو  تسش  نشور  همشچ  مادک  رد  ار  وت 

.نابوک ياپ  ناشفا و  تسد  ینافوکش ، یم  یفوکش و  یم 

.يوش یم  دوخ  یب  شیوخ  زا  يا ، هبذج  هب  هک  ناینامسآ  دنسانش  یم  بوخ  هچ  ار  وت  تناهد ، زا  دنوش  یم  ریزارس  تاملک ،

، ینز یم  دایرف  ار  تا  یـشیوخ  یب  راتـسد ، ادر و  یب  .یـشخرد  یم  راو  سمـش  لزغ ، ِتیب  تیب  رد  .دـنک  یم  هناوید  تمـالک  ِروش 
.دریگ یم  قیاقش  يوب  تسفن  يدرگ ، یمرب  هاگان 

ُرپ تسفن  ِشوخ  رطع  میـسن ، اب  يوش  یم  لگ  يوارت ، یم  هماـن  ین  نارجه ، یمخز  ياـن  رد  یمد  یم  ینک ، یم  باـختنا  يا  هشوگ 
ظعو ياه  هداج  هب  ار  تروبع  ياپ  رگید ، يا  هظحل  .اضف  رد  دوش  یم 

ص:135

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاه نایرش  دهج ، یم  تنت  رد  بیجع  یقوش  روش و  .تسد  رد  نشور  یسوناف  اب  يوش  یم  ّدر  يزود ، یم 

.دهد یم  نتفرگ  لاب  ِتأرج  ار  وت  هچیرد  ره  دسر ، یم  نامسآ  زا  هخاش  ره  هب  تتسد  دنوش ، یم  طسبنم 

.دنک لح  دوخ  رد  ار  وت  دناوت  یمن  رگید  ياجک  چیه  هن  هینوق ، هن  خلب ، هن 

.نابز رب  هتخوس  ياه  هنارت  روش ، سنج  زا  هژاو ، زا  دنا  هدرک  قلخ  ار  وت  ییوگ  .ییاشگ  یم  لاب  هدنرپ ، هچ  ره  زا  رتاهر 

، زیچ همه  هب  هدیـسر  زیچ و  همه  زا  هدنک  لد  اوه ، رد  هن  كاخ ، رد  هن  ناجیه ، زا  هدـش  قلخ  .تدنیارـس  یم  تاملک ، ییارـس و  یم 
.الاب زا  دنا  هدز  ادص  ار  وت  شیوخ ، یب  ِشوپ  هقرخ  نامز ، ناکم و  زرم  زا  هدش  در 

، ینافوکشب یفوکشب و  ات  يا  هدمآ  تسفن ! تسانشآ  هچ 

.دننز یم  لاب  هناورپ  رازه  تنابیرگ  رد  هتفکش ، تسا  يراهب  تمالک  ِزیر  هفوکش 

.هناوج سنج  زا  یناتسد  اب  يا  هدمآ 

.يرعش هزجعم  وت  هک  تسوت ، هزجعم  رعش ، هک  نیا  هن 

.تناهد زا  هشیمه  زا  رتریزارس  يدیشروخ  دشوج ، یم  تیاه  گر  رد  روش ، ناجیه و  زا  ینوجعم 

ِراگدـنوادخ  » .توربج هبذـج  رد  یـسفن  ندـیرپ ، ياوه  رد  یکلپ  .روعـش  ياه  هچایرد  هب  يا ، هدز  روبع  ياـه  هداـج  هب  ار  تیاـهاپ 
.هنارت يوب  زا  ار  خیرات  هحفص  هحفص  دنک  رپ  تَمد  ات  دوش ، زیربل  هژاو  يوب  زا  تناهد  ات  يا  هدمآ  رعش ،»

اب هشیمه ، زا  رتزبس  يوش ، یم  راهب  تیاه ، هشیدنا  دـنک  یم  لگ  یخرچ ، یم  ییارـس و  یم  خرچ ، لاح  رد  ِتیب  تیب  زا  هدـش  قلخ 
.یبات یم  هام  سنج  زا  یمالک 

؟ دنا هداد  وشو  تسش  نشور  همشچ  مادک  رد  ار  وت 

ییازریم دیعسدمحم  / یلزا تعلط 

ییازریم دیعسدمحم 

دنک یم  ناشیرپ  ار  اهورس  باصعا  هک  تسا  هلهله  مادک  ینزو ، یب  ياوه  نیا  رد 

؟ دزیگنا یمرب  نونجم  تئیه  هب  ار  اهدیب  و 

؟ دوش یم  هناورپ  هناوید ، مادک  ِکلپ  دنا ، هدرک  نشور  هنییآ  رد  هک  عمش  همه  نیا  اب 
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؟ دنک یم  دیص  وهآ  مشچ  نونجم ، يوهایه  ِرابغ  درگ و  زا  هراوآ ، دایص  مادک  نشور  ِروت 

؟ دوش یم  يروتاینیم  ناتخرد ، يالبال  رد  میسن ، صقر 

نونجم مادک  تسا ؟ هناورپ  مادـک  هتفرگ  شتآ  ِلاخ  زا  دـنا ، هدرک  ناهنپ  نآ  رد  ار  ناقـشاع  ياه  بلق  جـنران  هک  رتسکاخ  همه  نیا 
؟ دش انالوم »  » ات دیخرچ  هبذاج  رادم  رب  ردقچ  وم  ِتخرد  نیا  دیوگ ؟ یم  هّللا » الا  هلا  ال  ، » دیحوت هیواز  رد  هک  تسا 

رب ياـپ  تفرگ و  شود  ار  یناـهج  اـنالوم  سپ  دـش ؟ رارـسا  هقطنم  زیزع  شا ، هقطاـن  ِدـهده  هک  تشاد  قطنم  ردـقچ  هطقن  نیا  ِقطن 
: دش رادیب  هنیآ  رد  دز و  يا  هرعن  تشذگ ، هبقع »  » زا داهن و  ییوم 

سرپم متریح  هفشاکم  زا  هشیش  نوچ  »

تسا نم  زا  ملاع  ِرذگ  منتشذگ ، دوخ  زا 

ار تشونرس  هنیآ  نتسکش  ناوتن 

تسا نم  زا  مغ  دشاب ، وت  نآ  زا  شیع  هکت  نآ 

کَلَم هطبغ  نم ، ّتیمدآ  ِسنج  دش 

تسا نم  زا  متاخ  مه  مدآ و  مه  نادب  ینعی 

ار تسین  تسه و  نم  ریگب ز  نک و  متسم 

؟ تسا نم  زا  مک  شیب و  شسرپ  ياج  هچ  رگید 

نامسآ منونجم  همیخ  نوتس  ددرگ 

تسا نم  زا  مکحم  نونج  يانب  ناهج  رد  نوچ 

تسا نم  زا  مه  وا  وا ، زا  نم  هنیآ ، سکع و  نوچ 

« .تسا نم  زا  مدکی  ادج  هک  منک  یمن  رواب 

! یلع ای  یلزا ، ِتعلط  هب  دنک ، یم  عولط  ریحت  قرش  زا  یلزغ  علطم  دوش ، یم  علاط  انالوم  ِمظن  ِرتخا  ناهج ،»  » هموظنم رد  راب  ره  الاح 

يوسوم همطاف  هدیس  / قارشا قاور 

يوسوم همطاف  هدیس 
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.ار ناگدز  بش  تسا ، هام  لد  نادرگ  حدق  تسا و  يراج  نامز  هنیئآ  رد  يولوم ،

.تسا بآ  شتآ و  زاوآ  نینط  يولوم ،
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.دارم مه  تسا ، دیرم  مه  شکلد ، مه  تسا و  شکرس  مه  توافتم ، مه  تسا  هیبش  مه 

.حبص رحِس  هب  رحَس ، زوس  مین  عمش  هب  قشع ، رطعم  قاروا  هب  دنام ، یم  راهب  هب  رتشیب  انالوم 

.تسا ناراب  منرت و  تیاغ  انالوم ، .نادرگباتفآ  ناقشاع ، تسا و  باتفآ  انالوم ،

.تسا بابش  ياه  بش  نشور  غارچ  شناتسد  .تساه  لگ  توارط  زا  زیربل  شناتسد 

.تساهادرف سفق  رد  قشع  غرم  ود  شناتسد 

.ایور باوخ و  نیمزرس  زا  رون ، یلاوح  زا  قارشا ، قاور  زا  تس ؛ هدمآرب  خلب  زا  يولوم 

.دنهد یم  بارش  رعش و  لگ  هاگنابش ، هک  دنا  هدیئور  كات  ياه  تخرد  يولوم ، ناگر  رد 

شاقن تسا و  هام  ِرصاعم  هک  وا  مه  دناشون ؛ یم  نام  هنشت  ماک  هب  ار  تاملک  نیریـش  معط  دفاکـش و  یم  ار  لاکـشا  هتـسوپ  وا  يرآ !
.دزاس یم  لزغ  زا  ینادلگ  يا ، هّمض  هرسک و  هحتف و  ره  اب  تسا و  ناتخرد  رایرهش  دوهش ، رهش  رد  هک  وا  مه  نامک ، نیگنر 

مزاس یتب  هظحل  ره  مشاقن ، رگتروص  »

مراذگب وت  شیپ  رد  ار  اه  تب  همه  هگناو 

مزیمآرد حور  اب  مزیگنارب ، شقن  دص 

« مزادنا ششتآ  رد  منیب  ار  وت  شقن  نوچ 

.دیارس یم  ار  ناراب  عجسم  رثن  دبوشآ و  یم  ار  اه  هموظنم  رد  جیار  مظن  دسر ، یم  تاذ  هب  تدحو  همزمز  زا  وا  يراب ،

.دناشک یم  نونج  لحاوس  هب  ار  لقع  روانش  ياه  نش  دزادرپ و  یم  هام  نوتم  هعلاطم  هب  انالوم 

.دیاشگ یم  ار  شنابل  باتک  دارم ، ِدرم 

ثاریم قشع ، تسا و  قشع  رعاش  انالوم  .دـنوش  یم  بوذ  شناـهد  نیرولب  گـنت  رد  نونج ، ناـیهام  دـنوش و  یم  اـهر  هآ ، نارتوبک 
.نیمز رب  تسا  نامسآ  سدقم 

داژن يدهم  دیما  / سمش عولط 

داژن يدهم  دیما 

مدش هدنز  مُدب ، هدُرم  مدش ، هدنخ  مُدب ، هیرگ  »
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مدش هدنیاپ  تلود  نم  دمآ و  قشع  تلود 

يا هن  هناخ  نیا  قیال  يا ، هن  هناوید  هک  تفگ 
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مدش هدندنب  هلسلس  مدش ، هناوید  متفر و 

يا هن  تسد  نیا  زا  هک  ور  يا ، هن  تسمرس  هک  تفگ 

« .مدش هدنکآ  برط  زو  مدش ، تسمرس  متفر و 

.دنتفرن ...و  دندرک  ناریو  دنتخوس ، دنتشک ، دندز ، دندمآ ، نالوغم 

ياه هراپ  قرو  رانک  هتخوس و  ینّدـمت  ياه  هناریو  رب  دـندرک ؛ انب  نوخ  رب  ار  ناش  ینارمکح  تراـمع  اـّما  دـندش ، یناریا  دـندنام و 
.هدش تراغ  یگنهرف 

.دوب هدنامن  دنچ  ینت  زج  یسودرف ، نادنزرف  زا  دوب و  هدش  ناریو  اهرهش 

.دعلبب دوخ  رد  ار  زیچ  همه  ات  تفر  یم  هک  دوب  هدوشگ  ناهد  بیهم  يا  هّرد  ناش  تارطاخ  نایناریا و  نایم 

.دنامب یناریا  یناریا ، ات  دز  لپ  هّرد  نیا  رب  دش و  نوریب  شیوخ  زا  هنادرم  يدرم  اّما 

لاسدرخ كدوک  .دننیشنب  اشامت  هب  وا  رد  ار  راطع  ییانس و  یسودرف و  يامیس  ناریا ، نادنزرف  ات  دش  يا  هنیآ  يولوم ، نیدلا  لالج 
راّطع ایلوا ، بطق  تسد  زا  هک  یباتک  تسناد  یمن  دلو ، ناطلس 

اّما دسر ، یم  وا  هب  هک  تسا  تمکح  رعش و  ثاریم  تسا ، یسراپ  گنهرف  تناما  دریگ ، یم  يروباشین 

رب دـش و  هدـنزارب  دـیلاب و  نیدـلا ، لالج  .دـش  نینچ  دـنز و  ملاع  ناگتخوس  ناـج  هب  شتآ  كدوک ، نیا  هک  دـشابن  رید  تفگ : ریپ 
یگنـس هرارـش  زا  هن  يا  هلعـش  دوب ، يا  هلعـش  راظتنا  رد  هک  ینمرخ  تلیـضف ؛ زا  ینمرخ  دش و  ملع  زا  یهوک  .تسـشن  ردـپ  یـسرک 

دـیزگرب و یهاگن  هب  ار  نیدـلا  لالج  ناگمه ، ناـیم  زا  دیـسر و  هار  زا  سمـش  درک ؛ عولط  دیـشروخ  .دیـشروخ  هناـبز  زا  هک  درخ ،
.دنازوس

.دش ینامسآ  ياه  هچوک  هراوآ  سمش ، سپ  رد  راو ، باتهم  دیشوپ و  نطاب  توسک  دیرد و  رهاظ  هقرخ  یقرش ، مور  خیاشملا  خیش 
.تخوس تفرگ و  شتآ  درک ، بورغ  سمش  هک  هاگ  نآ  دیرپ و  اوه  رد  تفگ و  سمش  ای  تفر ، بآ  رب  تفگ و  سمش  ای 

.هراپ هراپ  لد  معط  شیاه  لزغ  داد و  یم  هتخوس  رگج  يوب  يولوم ، ياه  سفن  سپ ، نآ  زا 

.دوبن شنتشون  بات  دورس و  یم  لزغ 

.دنازوس یم  ار  ذغاک  تفاکش و  یم  ار  ملق  قشع ،

.دوبن شنخس  هنیس  کی  تیافک  ذغاک ، نم  داتفه  تفگ و  یم  يونثم 
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.دوب هدش  انالوم  يولوم 
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يوسوم رغصا  یلع  دیس  / خلب قرشم  زا 

يوسوم رغصا  یلع  دیس 

؟ يدرُوآ هچ  زورما  یناحور ، تروص  يا  »

يدُرب ارم  هک  مناد  مناد ، یمن  درُوآ 

ییوب شوخ  هچ  زورما  ییوکین ، نشلگ  يا 

»؟ يدرورپ هک  غاب  رد  يدیدنخ ، هک  خاش  رب 

ياج رد  شنافرع ، هنادواج  يادص  يزور  هک  يدازون  هیرگ  نیتسخن  دهاش  خلب ، رد  يا  هناخ 

.دش دهاوخ  هدینش  ناهج  ياج 

یناشیپ هک  تسا  يدازون  روضح  زا  نامداش  دمحم ، نیدلاءاهب  هناخ  تسا و  يرجه  لاس 604 

.تسوا یگنارعاش  رگنایب  شمّسبت ، تفاطل  ترهش و  هناشن  شدنلب ،

تسوزرآ مناتسلگ  غاب و  هک  خر  يامنب  »

تسوزرآ مناوارف  ِدنق  هک  بل ، ياشگب 

رای فلز  تسد ، کی  هداب و  ماج  تسد  کی 

« تسوزرآ منادیم  هنایم  نینچ  یصقر 

، قشع شتآ  اب  لقع  یماخ  ات  تشذگ  یم  كولس  زا  دیاب  دوبن ؛ وا  كرد  لاجم  ار  ناسارخ  ییوگ 

.دزاس هتخپ 

وا دوب و  انالوم »  » یگناقشاع هبرجت  نیتسخن  زاس  ببس  هک  يرهش  دیسر ؛ هینوق  برغم  هب  دیشخرد و  خلب  قرـشم  زا  دیـشروخ  وچمه 
! كالفا ملاع  هب  كاخ  ملاع  زا  انالوم  كولس  ریس و  دیناسر ؛ یمانشوخ  جوا  هب  یمانمگ  ضیضح  زا  ار 

هب ندیسر  لحارم  رد  كولس  تیصخش ، رد  كولس  هشیدنا ، رد  كولس  تشاد : لکش  نیدنچ  هنافراع ! یگتخپ  ات  هنادهاز  یماخ  زا 
.ینافرع لامک  یناحور ، ینامسج و  لامک  تفرعم ، لامک 

.دنک یم  هیده  ار  نآ  ناهج  یمامت  هب  هکلب  دنازوس ، یم  ار  هینوق »  » ناقشاع اهنت  هن  هتفرگ ، سمش »  » زا هک  يرارش 
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نادـیواج يراهب  هب  ار  هدرمژپ  ياه  لد  قشع ، ياوه  رد  نتـسیز  روش  دوش و  یم  نشور  اه  هنیـس  رد  ّتبحم  هنادواج  ياه  هدکـشتآ 
! دراپس یم 

لزنم هب  ار  نیدـلا  لالج  يزیربت -  سمـش  امن -  تقیقح  دیـشروخ  دوب و  هدومیپ  ار  قشع  رهـش  تفه  يداو ، تفه  لابند  هب  خـلب  زا 
.دوب هدش  نومنهر  ییاهن 
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، قشع نیشتآ  هروک  رد  هتفای و  هار  دیشروخ  نوناک  هب  شمارآ ، دهم  زا  يولوم »  » دوجو منبـش  ات  دوب  یکولـس  ریـسم  هینوق ، ات  خلب  زا 
.دسرب یگدنبات  هب 

.دیاشگب زیربت  مالک  نیشتآ  سمش »  » يوس هب  هار  راو ، هرذ  هک  دوب  يریسم  هینوق ، ات  خلب  زا 

.دسرب انعم »  » هب تروص »  » زا هک  دوب  يریسم 

هب ار  شیوخ  هوکش  و  لالج » ، » ناهج رسارس  رد  هک  تس  یفراع  هزاوآ  شوخ  مان  نیا  کنیا 

.دزادرپ یم  شا  « يونثم  » هعلاطم هب  تسا ، ّتیونعم »  » لابند سک  ره  تسا و  هتشاذگ  اشامت 

.دزاس یم  اون  شوخ  نافرع  ياوه  اب  ار  لد  يان  دسر و  یم  ندوب  تیاکح  هب  لد  تیاکش  زا 

رادتسود يدمحا  زاناس  / توکلم غاب  غرم 

رادتسود يدمحا  زاناس 

.يدش رعاش  ار  سمش  دنشخرد ، یم  هک  ییاه  هژاو  لالز  زا  یتفر و  الاب  ار  قشع  هلپ ، هلپ 

نیگن ار  ادخ » رارسا  بالرطسا   » یتسشن و رعش  هب  تناتسد  يانغتسا  هب  ار  بلط  ياه  يداو 

.يدرک قشع  يرتشگنا 

شیدنا هیفاق  ، » رطس رطس  یتخاس و  لدبم  يدبا  ساکعنا  هب  تناتسد  بیجن  مجح  رد  ار  نامسآ 

.يدش شیوخ  رادلد »

يارب ار  نشور  ياه  هژاو  زا  رتفد  شش  دنتخوس و  وت  لالدتسا  ياپ  هب  اپ  تفرعم ، ياه  عمش 

.دنتسب نیذآ  هشیمه 

كاردا تناتشگنا ، ّدر  زونه  دزو و  یم  باتفآ  یب  ياه  هچوک  رد  تا ، هناقشاع  زوس  رطع  زونه 

.دنک یم  سمل  ار  قشع  زا  هتسخ 

.يدروآ روعش  رعش و  سمش و  ینامهیم  هب  ار  توکلم » غاب  غرم   » يدز و دایرف  هحرش ، هحرش  يا  هنیس  اب  ار  شیوخ  ناتسین  وت ،
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هداز هجاوخ  ءامسا  / نانز وهای » »

هداز هجاوخ  ءامسا 

ود ره  قشع ، لقع و  درک ، تداع  هک  تروضح  هب  نیمز  تخادنا و  نینط  هک  تیاه  هیرگ  يادص 

لاقم و لاق و  هتـسب  ياه  هرجنپ  زا  رتارف  وت ، ِهاـگن  ِتمـس  دـننادب  هک  نآ  یب  دـش ؛ زاـغآ  ود  ره  نیا  نیب  ناـهنپ  یلادـج  دـندیدنخ و 
.تسوگتفگ

.دوبن يزیرگ 

تا هدارا  يادر  يوس  هب  مشچ  نارازه  ِقایتشا  وت ، ِسردم  رد  هک  اه  لاس  نیا  زا  سپ  تسرد  دوب ؛ هدـمآ  وا  داتفا و  دـیاب ، هک  یقافتا 
.تسا هدش  نکاس 

هب لد  نانک  صقر  یعامس ، رد  يدش و  رتسکاخ  وت  تخادنا ؛ دزادنیب و  یـشتآ  وت  ياه  هظحل  ِتخاونکی  رد  ات  دوب  هدمآ  دوب ؛ هدمآ 
قارغتسا هب  ار  وت  نانز  وهای » ، » هّلپ هّلپ  هک  يدرپس  یباتفآ  قرشم 

هب ار  دصقم  دننامن و  اه  هبذج  زا  تیاه ، ماگ  ات  دراذـگاو  دوخ  هب  ار  وت  نیریـش ، يدوهـش  فشک و  يادـنلب  رد  دـیناشک و  توکلم 
.دنراپسن یشومارف 

.يدیبوک ياپ  يدناشفا و  تسد 

.یتشاذگ بلط  قیرط  رد  ياپ  يدرک و  نوفدم  ترطاخ  هناخ  قودنص  رد  ار  تسد 

قرغ شکرس  راشرس ، تسا ؛ هدناشک  ینونج  نینچ  هب  ار  وت  قشع ، درکن  رواب  یـسک  دیهج و  تنامـشچ  زا  نافرع  روش و  ياه  هقراب 
، بوذجم و 

« تسا هدروخن  هک  دنادن  هداب  نیا  تّذل  سک  »

تفرگ و يرگید  مطالت  اه ، یتسم  دندیـشورخ ، میظع  یـششوج  رد  تاملک ، .دش  متخ  وت  هناقـشاع  ِریذپان  لاوز  دوهـش  هب  لادـج ،
.تسشن یّلجت  هب  تناج ، مامت  رد  ادخ 

رصاق ناج  سنا و  لوقع  شنوچ  یب  تاذ  هنک  «ز 

وا تسا  نآ  رترب  ِنیقی  دیآ  نامگ  رد  هچ  ره  هک 

وه ّالا  دوجوم  وه و ال  نم  ای  هک  میوگ  یمه 
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« وا تسا  نارک  ّدح و  یب  هک  شفصو  نیا  زا  شیب  میوگ  هچ 
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نایرقاب دیمح  / اه هنافراع  رعاش 

نایرقاب دیمح 

زاورپ رعش  نامسآ  تمـس  هب  ساسحا  ياه  هدنرپ  تلد  زبس  ِغاب  زا  هنارت ! زا  زیربل  وت  نابل  يا  هناقـشاع ، هنافراع و  ياهرعـش  رعاش  يا 
.دننک یم 

دیراورم وت ، ياهرعـش  .ندورـس  بان  ياه  هظحل  نیرت  یبآ  ات  ینک ، یم  اهر  ار  دوخ  .ییاـبر  یم  لد  زا  لد  ییارُـس ، یم  رعـش  یتقو 
هنافراع و ياه  لزغ  ِنامسآ  ِسمش  .دنَفِطاوع  ياه  فدص  ناتلغ 

.تسا لاصو  زبس  ِتعسو  ناشفا  وترپ  تا ، هناقشاع 

: دنک یم  دایرف  ار  یسک  یب  بورغ  نیرتاهنت  هک  تسا  یناتسین  يان  ياون  وت ، ياهرعش 

دنک یم  تیاکح  نوچ  ین  زا  ونشب  »

« دنک یم  تیاکش  اه  ییادج  زا 

.تسا يراج  بآ  هنیآ و  حیصف  لالز  وت ، ياهرعش  رابیوج  رد 

.تسا يراهب  هشیمه  تا ، هنافراع  ياهرعش  لصف 

.دَیوش یم  ار  لد  ياه  هنیآ  رابغ  ناراب ، نوچ  وت  ياهرعش 

« ِِهلصأ یلا  ُعجرَی  یَش ٍء  ُّلُک   » زبس هشیمه  نابایخ  ياهتنا  هب  ات  يدرگ ، یم  شیوخ  نتشیوخ  لابند  هب  ترعش ، ياه  هچوک  سپ  رد  وت 
.یسرب

شیوخ لصا  زا  دنام  رود  وک  یسک  ره  »

« شیوخ لصو  راگزور  دیوج  زاب 

وت ياهرعش  .دیزو  دهاوخ  هشیمه  راگزور ، ياه  هچوک  رد  هک  تسا  تقیقح  میسن  وت  ياهرعش 

.دنام دهاوخ  هنادواج  وت  ياهرعش  دنقشع ، نیمزرس  یقرش  باتفآ 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش کی 

نیدرورف 1383  28

لوالا 1426 عیبر   8

Apr. 17.2005

یسوط اروح  / کشا هلسلس 

یسوط اروح 

!؟ تسا هتخود  دیما  هزاورد  رب  مشچ  هتسشن و  رادازع  شوپ و  هایس  نینچ  نیا  هک  شوماخ ، هناخ  نیا  رب  تسا  هتشذگ  هچ 

.دنناشفا یم  كاخ  رب  كاخ  دنزیر و  یم  ورف  هرهچ  يدیپس  زا  هبانوخ  هک  مارآ  هدیشک و  دق  ياهراوید  دنا  هدید  هچ 

رب تانئاک ، هداد و  رـس  هلان  هنامولظم  يرامیب ، رتسب  رد  حورجم ، هدروخ و  رهز  يرگج  اب  هک  ادـخ  تّجح  رب  هتـشذگ  ییاـهزور  هچ 
؟ دنزیر یم  کشا  شتبرغ 

.روآرجز ییورود  همه  نیا  رب  دنیاشگ  یم  مشچ  ماما  رقحم  هبلک  ياه  هنزور 

.دوش وحم  شتیانج  ات  هداد  ناشن  یعیبط  يدادیور  ار  وا  گرم  يرامیب و  ات  دتسرف  یم  ماما  نیلاب  هب  بقارم  راتسرپ و  روج ، هفیلخ 
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ار دیدرت  ریوزت و  ياهراوید  ات  هدمآ  رشب  راگزور  هشیمه  دیما  دیشروخ ، دنزرف  رتوس ، نآ  و 

.دراذگ عادو  زامن  ردپ ، تیمولظم  هداجس  رب  دزیرب و  ورف 

یناهن ياهزار  رگاوجن  دراپـسب و  كاخ  شوغآ  هب  ار  ردپ  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  شّدج  راوج  رد  ردـپ ، یبیرغ  رهـش  رد  ات  هدـمآ 
.دشاب تبیغ 

دوبدای هب  .دنزیر  یم  ورف  خرس  کشا  ناش  هتسشن  نوخ  هب  نامشچ  رامخ  زا  دنا و  هدیـشک  دق  هناخ  رود  ات  رود  قشاع ، ياه  سگرن 
هناخ نیا  ياه  هرجح  هرجح  شخب  يداش  هک  ینامسآ  ییادیش  همه  نآ 

.تسا هدناشن  هصغ  نازخ  هب  ار  ناشدوجو  گرب  گرب  هک  غاد  درد و  همه  نیا  ات  دوب ،

یسوط اروح  / راوگوس رهش 

یسوط اروح 

، هتسد هتسد  هورگ و  هورگ  دنا ؛ هدمآ  همه 

.دور یم  الاب  شرع  ات  اهراوید  سپ  زا  ازع  هجض  دنا و  هدیشوپ  هایس  رهش ، راوید  رد و 

ياه نادـنز  تیمولظم ، تبرغ و  همه  نآ  زا  دـعب  ریگولگ ، ناـقفخ  هجنکـش و  دـیدهت و  ياـهراصح  نآ  ییاـهنت و  همه  نآ  زا  دـعب 
.درب یم  شود  رب  ار  ینامسآ  يدرم  گرزب  حور  هک  یتوبات  درگ  دنا  هدمآ  همه  الاح  یپایپ ،

نآ زا  ار  نفک  باجح  هفیلخ ، ردارب  .دـنا  هداد  رـس  ییورود  ایر و  هیوم  نانز ، هجـض  رادازع ، ياه  هتـسد  ِشیپاشیپ  یـسابع ، يافلخ 
یعیبـط گرم  هب  تـسا ؛ دـمحم  اـبا  نـیا  : » هـک دـنز  یم  داـیرف  ار  شا  هنامرـش  یب  غورد  ناـنک ، هیوـم  هدز و  راـنک  یناروـن  ياـمیس 

« .هتشذگرد

هار ردپ ، ياه  هصغ  ِياشگ  هرگ  ریوزت ، عمج  همهمه  نایم  زا  دـناشف و  یم  نوخ  شیارآ  لد  دیـشروخ  تیمولظم  رب  نوتاخ ، سگرن 
.دیاشگ یم 

.دشاب همئا  تیمولظم  ياضما  شدوجو ، سگرن  رطع  ات  هدمآ  یتسد  ... 

عادو زامن  ردپ ، هداجـس  رب  ات  هدمآ  هدیـشچ ؛ ردـپ  ياه  ییاهنت  رجز  هدیـشک و  دـق  هبلک  نیمه  راوید  رد و  زا  هک  لاسدرخ  یکدوک 
.دزیر مه  رد  ار  راکتیانج  يافلخ  ییورود  دوپ  رات و  درازگب و 

.دش دهاوخ  زین  رت  ناریو  هدیشاپ و  مه  زا  هدرک و  مگ  هزاریش  ریوزت ، عمج  .دیما  کشا و  يایرد  اب  تسا ، هدمآ  یسک 

.تسا هدرک  رت  هزات  ار  اه  غاد  شا ، ینامسآ  هاگن  تبرغ  هدرک و  رپ  ار  اج  همه  شتباجن  سگرن  رطع 
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( جع ) يدهم ترضح  تماما  زور  نیلوا 

هراشا

هبنش ود 

نیدرورف 1384  29

لوالا 1426 عیبر   9

Apr. 18.2005

نادامار نیرسن  / نامیا نشور  رصع 

نادامار نیرسن 

زاغآ تفاکش و  ار  نامسآ  هنیس  هنوگ ، باهـش  تدوجو ، ینارون  راونا  دیـشخرد و  وت  هاگن  قرـشم  زا  مارآ  مارآ  نامیا ، ِدیـشروخ  و 
.دوب اه  لد  نیمزرس  رب  وت  رهم  تموکح  رگدیون  هک  یکرابم  حبص  دش 

.دندوب هدش  مشچ  تلامج ، ياه  هولج  ياشامت  رد  همه  نارک ، ات  نارک  زا 

.تفکش یم  دز و  یم  هناوج  تیاه  مدق  یسوباپ  يارب  هناقاتشم  كاخ ،

رد تیاهن و  یب  یتعسو  رد  ناگتشرف ، .تشاد  تنامرف  هب  شوگ  دوب و  هداهن  ّتلذ  كاخ  رب  رـس  تا ، یتوربج  هاگـشیپ  رد  نامـسآ ،
.دندوب وت  ییابیز  توهبم  میظع ، یتوکس 

.دوب وت  تیالو  هربنچ  رد  یتسه  توکلم  کنیا ،

دـیخرچ و یم  وت  رادـم  رب  یتسه  کنیا ، .دوب  هدرک  رپ  ار  وت  هاگن  زادـنا  مشچ  زا  یکچوک  تمـس  اـهنت  توهـال ، هنارک  یب  کـنیا ،
.دوب هدرپس  وت  تسد  هب  ار  شقئاقد  راسفا  نامز ،

ص:146

هرامش 71 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


، نآ هب  نآ  ییوگ  .تفرگ  یم  ناج  وت  نامشچ  هب  لاصتا  اب  اهنت  هک  دنام  یم  ناج  یب  یمسج  هب  ملاع  ییوگ 

.دیمد یم  تارذ  یمامت  رد  ار  یگدنز  حور  دش و  یم  يراج  تادوجوم  یلاخ  ياه  گر  رد  تدوجو  رون 

.قشع ییاورنامرف  نیزاغآ  زور  دوب و  لوالا  عیبر  مهن  حبص 

! زاجحلا سراف  تموکح  زور  دوب و  لوالا  عیبر  مهن  حبص 

شمظعا مسا  هب  ادـخ  نذا  هب  دـمآ و  یم  نوریب  ناـمز  يارح  زا  هک  دوب  ربماـیپ  نیا  ییوگ  .دوب  هداـتفا  یبیجع  باـت  بت و  رد  یتسه 
.درک یم  مّلکت 

.دنک وحم  راگزور  هحفص  زا  ار  متس  ملظ و  هشیر  هشیمه ، يارب  ات  دوب  هدمآ  هک  دوب  یلع  نیا  ییوگ 

! نامز دبلاک  رد  ار  تقیقح  حور  دنک  هدنز  ات  دوب  هدمآ  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  نیا  ییوگ 

! دیزو یم  یشخب  حرف  میسن  هچ  دوب و  ینشور  قداص  حبص  هچ 

! ار یلع  لدع  تموکح  همادا  يرگنب  هک  مجلم  نبا  يا  ییاجک 

هدـمآ رد  هولج  نیرت  هوکـشب  رد  هک  تسا  یفطـصم  هلالـس  نیرخآ  نیا  شتآ ! خزود و  یلاها  رفک ، یلاها  غورد ، یلاها  يا  کنیا ،
! ار ملاع  یهاشداپ  دنک  زاغآ  ات  تسا 

.ار ناطیش  تموکح  خاک  دزیر  ورف  هیاپ  زا  ات  هدمآ  رد  ندیشخرد  هب  نید ، هریت  ماش  رد  هک  تسا  يدهم  نیا 

 ... ار نامیا  نشور  رصع  دنک  زاغآ  دچیپب و  مه  رد  ار  ناراکهبت  یگدنز  راموط  ات  دیآ  یم  هک  تسا  هللا  هیقب  نیا 

ییاضر ناراب  / قشع یهاشداپ 

ییاضر ناراب 

، وت ِناتسد  زا  تباین  هب 

؛ دوب هدش  زاغآ  قشع  یهاشداپ 

.ناراب هفوکش  ارماس 

: دمآرب گناب  اه  ماب  زا 

! دییایب »
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« .تسا هدیسر  هار  زا  راهب 

.دندروآرب رس  كاخ  رتسب  زا  اه  لگ  رگید  راب 

.درک نشور  ار  ایند  مشچ  دیشروخ ،

.دنداهن زور  هب  اپ  لوه ، زا  ناگراتس 

تسا یناغارچ  رهش  نامسآ 

: دندوشگ مه  هب  شوغآ  مدرم ،

!« كرابم قشع  یهاشداپ  »

! سوسفا

هریت ياهربا  هک  سوسفا 

دندرواین بات  ار  دیشروخ 

رابرگید ایند ، و 

.تسشن ورف  خلت  يا  هیاس  رد 

! راهب نیسپاو 

وت یهاشداپ  نشج  رد 

تناتسد زا  تباین  هب 

درک میهاوخ  میسقت  ار  رهم 

دنخبل ِخرس  ياه  هفوکش 

ار نوتیز  ِزبس  ياه  هشوخ  و 

دنادب ایند  راذگب 

وت ِتماما  ِباتفآ  وترپ 
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، تسا نابات  مرگ و  نانچمه 

.تبیغ ياهربا  ِتشپ  زا  یتح 
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ناریا یمالسا  يروهمج  شترا  زور 

مادقا ینارماک  مرکا  / میسن لسن  زا 

مادقا ینارماک  مرکا 

هب ناگژاو  یهایس  ِيال  هبال  رد  ار  قشع  نامیا و  همه  نیا  دیناشوپ و  ظافلا  هماج  امـش  هدارا  مزع و  ِنینهآ  ِتماق  رب  ناوت  یم  هنوگچ 
؟ دیشک ریوصت 

.دنوش یم  زبس  دنوش و  یم  زبس  وت  نیرفآرورغ  ّتیمح  رد  قرغ  بجو  هب  بجو  اه ، تشد  دنلاب و  یم  وت  هب  ام  ِياهزرم 

.موب زرم و  نیا  تیثیح  رب  هدش  لَح  تسا  يا  هسامح  وت ، مان 

.یشخرد یم  نطو  ِنامسآ  رد  ناشخرد  يدیشروخ  دننام  وت  دنراد و  هنیس  هب  ار  وت  ِيراوهوک  ِناشن  اه ، هوک 

.میسر یم  رون  ِياه  هنزور  هب  وت  ِهاگن  ِزرم  زا  ام  نامیاهزرم و  ماب  بل  رب  تسا  يا  هدنشخرد  باتفآ  وت ، ِهاگن 

.دزو یم  میسن  هارمه  هک  تسوت  نآ  زا  يدازآ  لاّیس  ِرطع  نیا 

.دیور یم  ینما  ان  راز  هروش  رد  هک  تسوت  ِتّمه  لگ  نیا 

.دناسر یم  تزع  جارعم  هب  نامسآ  ِيدروجال  ياه  هرگنک  ات  ار  وت  دنز و  یم  هناوج  وت  ناوج  ياه  تسد  رد  تریغ ، تفارش و 

هک ار  كاخ  ِياجک  ره  دننز  یم  هسوب  ناگتـشرف ، دـنراد و  ار  وت  ِياه  تعاجـش  ِنیریـش  ياه  هویم  معط  زونه  ناتخرد ، ياه  هخاش 
.دشک یم  شیوخ  رد  ار  وت  ِياه  ماگ  ینیگنس 
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یم شیپ  لالز ، ینیقی  اب  يوش و  یم  بان  ياه  هشیدـنا  ِلالز  زا  راشرـس  یهن ، یم  شیوخ  تاقّلعت  رب  اپ  مواقم  روبـص و  هک  هاگ  نآ 
.يور

! هتخیسگ مه  زا  كاخ ، نیا  امش  یب 

.ار هثداح  ِيوت  رازه  اهنت  ناتناتسد  دنسانش و  یم  ار  تمدخ  ِهاگ  تسیا »  » اهنت ناتیاه  ماگ  هک  امش 

.دشاب همه  ِنآ  زا  باتفآ  ات  دینز ، یم  ماگ  سّدقت  ياه  هداج  رد  هک  امش 

! هدییور زبس  ياه  هشیدنا  تتمه ، هیشاح  رد  يا 

.مینک یم  ورد  زبس  ياه  هیناث  ام  دنراک و  یم  يدازآ  ياه  لگ  وت ، شوک  تخس  ِناتسد 

.مینک یم  ورد  رون  ام  دنراک و  یم  دیما  ياه  هناوج  ناتهاگن 

، ار هلصاف  ياهراوید  دینکشب 

، ار ینماان  ياهراصح  دیزیر  ورف 

! میسن ِلسن  زا  همه  ناتهاگن  يا 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / شیاین میسن و  زا  رت  کیدزن 

ییاضر هدیمح  / شیاین میسن و  زا  رت  کیدزن 

داب رد  اهر  وسیگ  يا  وت  ییآ  یم  دنتفگ 

داتفا نیمز  يور  تا  هیاس  ات  مدز  وناز 

اب ار  وت  .يوش  یم  سح  هشیمه  زا  رت  کیدزن  شیاـین ، میـسن و  موادـم  یگتـسویپ  رد  هچرگا  اـهربا ، يوس  نآ  هچ  رگا  رود ، هچرگا 
؟ منیشنب هراشا  هب  تشگنا  رس  مادک 

! هژاو زا  رت  گرزب  مبایب ، هژاو  مادک  رد  ار  وت 

ناتسجاک يوس  نیا  يرود ، ياه  ناتسرانا  يوس  نآ  .منیچب  نامسآ  ياه  هخاش  زا  ار  وت  هک  دسر  یمن  متـسد  دنتـسین ، مار  تاملک ،
.تمنیب یمن  تمنیب و  یم  منهک  ياه 

هم ما  هرجنح  .میاه  تشم  رد  مراشف  یم  ار  دیـشروخ  .میاه  کلپ  اب  منز  یم  قرو  ار  اه  هرجنپ  .میاه  مشچ  اب  مواک  یم  ار  اـه  هداـج 
.راظتنا ردقچ  اما  ییآ  یم  هک  یتفگ  دننک ، یمن  مرادیب  هدز ، خی  ياهدایرف  .تسا  هتفرگ 

تساه تّدم  هک  مدرد  هناریو  هناخ  نم 

دابآ تا  هناخ  يا  ما  هدوب  تراظتنا  مشچ 

یم تاولـص  مناوخ ، یم  تامـس  .دـسر  یمن  يا  هنارک  چـیه  هب  متـسد  .میاپ  یم  هدوهیب  دـنا ، هدـش  هراوآ  مرـس  رب  قارف ، ياـهراوید 
شراب اب  ار  اه  هداج  منک ، یم  دود  دنفسا  مناوخ ، یم  هبدن  متسرف ،

هچ ره  هب  هرجنپ ، هچ  ره  هب  منک  یم  قاجنس  ار  میاه  هدید  .میوش  یم  رابغ  زا  میاه  مشچ  زیرکی 
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اّما منک ، یم  هاـگن  مناوـخ ، یم  ارف  تسا ، راـهب  هچ  ره  مهد ، یم  زاورپ  تسا ، لاـب  هچ  ره  میاـشگ ، یم  تسا  سفق  هچ  ره  هـچیرد ،
زا یسوناف  .میاه  مشچ  رد  دوش  یم  هصالخ  بش  تسین ، يربخ  زونه 

.ار یلاوح  همه  دنک  زبس  دهد ، رون  زبس  دزوسب ، زبس  ات  مهاوخ  یم  شیور  سنج 

.منک یم  سح  رود  زا  ار  تیاه  ماگ  برض 

، دننز یم  وس  وس  مبات  یب  ياه  مشچ  .دمآ  یهاوخ  هتسویپ  مه  هب  ياه  نامسآ  يوس  نآ  زا 

زا ییاه  تسد  اب  زبس ، زا  يراب  هلوک  اب  هار ، رد  دیآ  یم  يرفاسم  زا  ربخ  دـنرپ ، یم  میاه  کلپ  دـنوش ، یم  امیپ  نامـسآ  میاه  تسد 
، دتفا یم  شپت  هب  نیمز  شیاه ، ماگ  ریز  هک  دیآ  یم  يرفاسم  زا  ربخ  تلادع ؛

.دوش یم  شخپ  نیرت ، کیدزن  ات  هطقن  نیرترود  زا  ربخ  دنوش ، یم  شندمآ  ِناوخ  هنارت  هرجنپ ، رازه  دنز ، یم  هناوج  كاخ 

.دیآ یم 

.تسا نارابیوج  يراج  همزمز  شیانشآ ، يادص 

.دروآ دهاوخ  رد  وناز  هب  ار  تسا  بش  هچ  نآ  ره  تلادع ، ناُّرب  ریشمش  اب 

.دنز یم  هناوج  شنابیرگ  رد  راهب ، هچ  ره  دوش ، یم  هصالخ  شیاه  مشچ  يدوگ  رد  رون ، هچ  ره 

.شیاین میسن و  موادم  یگتسویپ  رد  دیآ  یم 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ییایب هک  زور  نآ 

يدابآ دوواد  هموصعم 

.دیآ یم  داب 

.درب یم  جارات  هب  ار  بیس  ياه  هفوکش  یسک 

.دنز یم  ادص  ار  وت  شدتمم ، ياه  هجیگرس  رد  نیمز 

.دنناوخ یم  هورش  ار  تندماین  ياه  هعمج  نیگهودنا ، هدولآ و  رابغ  اه  نابایخ 

.دیاشگ یم  تنتفکش  راهب  تمس  هب  ار  رهش  دمجنم  ياه  هرجنپ  رارق ، یب  هنوگ  نیا  هک  تسام  راظتنا  ياه  سفن  يادص  نیا 
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.دنروخ یم  نیمز  هب  هتخوس ، ییاهرپ  اب  ناگدنرپ  دنبوک و  یم  اه  هرخص  رب  رس  اهایرد  ادخ ، هریخذ  يا  هللا ، هیقب  يا  هآ ،

! ییآ یمن  وت  دنوش و  یم  ریپ  اه  هنیدآ  موادم  شرامش  رد  ناکدوک  دنزوس ، یم  تیاه  ماگ  يوب  ترسح  رد  اه  هداج  نیرترود 

نیرت يربا  دوبک ، ياهدایرف  زا  یمجح  رد  نامسآ  .دوش  یم  نوفدم  نش  زا  ینافوت  رد  رهش 

.دشاب یشزاون  تسد  ار  رهش  هدروخ  یلیس  نارتخد  ات  تسین  یسک  دنک و  یم  هبرجت  ار  شیاهزور 

، دنا هداتسیا  راظتنا  هب  ار  تندمآ  وت ، نابرهم  ناتسد  زا  بآ  نیرتاراوگ  ندیـشون  يوزرآ  رد  نیمز  ناتخرد  اه ! بآ  يوناب  دنزرف  يا 
.دناوخ ارف  تفگش  ینتفکش  هب  ار  ناشیاه  هخاش  نیمزرس  وت  ياه  مشچ  دیشروخ  هک  زور  نآ  يوزرآ  رد 

ياه هظحل  نیرت  ناشخرد  تا  ینارون  ياه  مدق  اب  ناهج  رخآ  ياهزور  هک  نآ  يا  نم ! دوعوم 

.دریگب شوغآ  رد  ار  دولآ  بت  ریوک  نیا  تتلادع  ناراب  راذگب  درگزاب و  تسد ! رود  ِنابرهم  دننیمز ،

.دنک سره  تا ، يدبا  عولط  ار  هودنا  زا  هتشابنا  بورغ  نیا  دنشارخن و  ار  اه  هفوکش  هنوگ  هزره ، ياهداب  نیا  ات  درگزاب 

.نک رادیب  تا  ینامسآ  ياه  هنارت  اب  ار  دولآ  باوخ  هریزج  نیا  درگزاب و 

.دییور دهاوخ  قفا ، یبآ  ياه  هناش  رب  گرزب ، يا  هعمج  هک  يدیشروخ  نامه  وت 

.دنک یم  روراب  هراتس  زا  ار  هریت  كاخ  هک  ناشخرد  يرابیوج 

.تساه ناشکهک  زا  يرازتشک  نیمز ، ییایب ، وت  هک  زور  نآ 

مادقا ینارماک  مرکا  / نم قشع  هاوگ 

مادقا ینارماک  مرکا 

؟ تراوهوک ِياه  هناش  ِسپ  رد  نداتسیا  ِبات  ار  هوک  مادک  وت و  هاگن  جاّوم  ِیبآ  ِسپ  رد  تسا  نتخورفارب  تردق  ار  جوم  مادک 

.تیاه ماگ  راظتنا  رد  دندیمخ  اهورس  دنتخوس و  اه  هراتس  دندرم ، اه  سوناف 
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گرم ماک  هب  شیوخ  ِکیرات  يوت  رازه  رد  بیجع ، یقایتشا  اب  ار  اه  هیناث  هظحل  ره  نامز ،

.ییادیپان زونه  وت  دناشک و  یم 

.دندییور نامراظتنا  ياپ  ریز  رد  اه  شهاوخ  نیرتزبس 

.دندیطلغ ناماه  هنوگ  رب  دندش و  دیراورم  اه ، کشا  نیرت  لالز 

.دندش مگ  وت  يوجتسج  رد  مه  داب  ِرگوجتسج  ِناتسد 

.میدرب دای  زا  ار  شیوخ  نامز ، ياه  هناش  رب  راوس 

.وت زا  يرثا  نآ  رد  دشابن  هک  يا  هیناث  دوبن 

.هدرک دایرف  نیمز  شوگ  رد  ادخ  هک  یتلادع  دایرف  نیرتدنلب  وت 

.ینک یم  رورم  ار  ام  تراقح  ناهج ، ِماب  ِجوا  رب  هداتسیا  ناسنیا  وت  و 

.درب هانپ  وت  ياه  مشچ  ِلالز  هب  دیاب  وهایه  همه  نیا  زا 

.تسا هتفهن  یگدنز  همه  وت  ياه  مشچ  رد 

.دید مهاوخ  نیقی  مشچ  هب  ار  یگدنز  هوکشاب ، هیناث  مادک  وگب ، نم  اب 

.دومن مهاوخ  سح  ار  تدوجو  ِباتفآ  نشور ، ِزور  مادک  ِنزور  زا 

.شخبب نم  هب  دبس  دبس  ار  ترتسگ  نامسآ  ِياهدنخبل  ایب و 

.دنک یم  ناوج  ار  ام  وت  ِياهدنخبل 

.روفو هب  ِینشور  نآ  يرود ؛ ناهگان  نآ  وت 

.رات هریت و  ِياه  بش  بلق  رد  هژاو  نیرت  كانبات  و 

.تسا بان  یترورض  وت  ِندوب 

!؟ يوش یم  سمل  ساسحا  ِتشگنا  رس  اب  هشیمه  یتقو  یتسین ، هنوگچ 

.نیبب ار  میاه  هبدن  نتخیر  ورف  هکچ  هکچ  اقآ !
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.دننم ِقشع  ِهاوگ  اه  هبدن 

.ناهرب متوهرب  نیا  زا  ریگب و  متسد 

! یقاب هشیمه  تبحم  ِرادم  رد  يا 
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یمّرخ هفطاع   .../ ربص یکدنا 

یمّرخ هفطاع 

ما يرارق  یب  ياه  هبدن  دازمه  تسا ، نم  دازمه  هک  یضُغب  دنکش ؛ یم  وت  كرابم  مان  اب  هک  تسه  یضُغب  میاه  یگنتلد  نایم  هشیمه 
.رظتنم ياه  هظحل  هشیمه  هارمه  و 

.تسا یسپاولد  شوماخ  ياه  بش  نیا  غارچلچ  وت  مان 

هیلع هللا  یلص  دّمحم  هرابود  تثعب  تسا ، دالوف  رصع  ناسنا  هرابود  شیور  نتفکش ؛ لصف  زاغآ  تسا و  ناتسمز  هچ  ره  نایاپ  وت  مان 
هلآ و 

.يا هراوهام  ياه  « لَبُه  » يا و هنایار  ياه  « يّزُع  » و تال »  » رصع رد 

.دنهد یم  هعسوت  ار  نردم  تیلهاج  نّدمت ، مان  هب  هک  یتسرپ  ناطیش  ياه  لاّجد  جورخ  رصع  رد 

، هلولگ اب  دنتسیا و  یم  نفورکیم  تشپ  تاوارک ، اب  اه  لهجوبا  .تسا  مرگ  ریوزت  رز و  رازاب 

! دنهد یم  شرتسگ  ناهج  رسارس  رد  ار  تلادع 

تراقح و كاخ  اهراورخ  ریز  ار  ناشکاپ  حور  هک  دننک  یمن  روگ  هب  هدنز  ار  ناکرتخد  مسج  رگید  هناهیفـس ، نّدمت  نیا  رـصع  رد 
رازاب رد  هک  تسا  یبایمک  يالاک  تریغ ، .دننک  یم  لام  نجل  یگزره ،

مدرم گنر  رازه  هنایم  نیا  رد  ایند و  هراّکم  رازاب  نیا  رد  .تسا  هتفر  داـی  زا  یـشومارف  هچقاـط  بل  اـمندوخ ، ياـه  ناـبایخ  نیا  مرگ 
هللا یلـص  دّـمحم  نید  تبرغ  دولآ ، هم  ياه  هیناث  نیا  سپ  زا  هک  وت  دـنک ؛ یم  دایرف  ار  وت  بیرغ  مان  ما ، یگنتلد  ياه  هظحل  بیرف ،

.يراب یم  ترسح  کشا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  تیمولظم  رب  ینک و  یم  هراظن  نوخ  رپ  یلد  اب  ار  هلآ  هیلع و 

ناملّمحت فیحن  ياه  هناش  رب  هک  تسا  ینیگنس  راب  ندوب ، وت  یب  درد  ناوخب ! نامکانمن  هشیمه  ياه  مشچ  زا  ار  یـسک  یب  مغ  اقآ !
.دنک یم  ینیگنس 

وت یب  هک  ییاهزور  .دهد  یمن  ار  وت  روهظ  تراشب  شحبص ، دیشروخ  هک  ییاهزور  رد  ندیشک  سفن  متام  زا  میوگب  تیارب  راذگب 
.دنام یم  بش  یکیرات  هب  شا  هظحل  ره 

عولط تیالو  ناشکهک  قرشم  زا  هک  یباتفآ  دنک ؛ یم  ناشخرد  دیما  رون  اب  ار  ادرف  هک  تسا  یباتفآ  هریت ، ياهربا  نیا  سپ  رد  يرآ !
«. تسا کیدزن  رحس  ربص  یکدنا  ! » يرآ .دوش  یم  ناسنا  یهابت  تملظ و  اه  نرق  نایاپ  درک و  دهاوخ 
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ییاضر ناراب   .../ ییآ یم  راهب  اب  وت  هک  دیسر  ربخ 

ییاضر ناراب 

.ییآ یم  راهب  اب  دندوب  هتفگ  ییآ ؛ یم  دندوب  هتفگ 

.دنک مایق  وت  مارتحا  هب  ورس  دش  رارق 

.دننک نیذآ  ار  رهش  تمدقم  نمی  هب  اه  لگ 

.دنامب ربا  تشپ  یتح  يا  هظحل  وت ، راسخر  ِهام  هک  ادابم  ات  دندرک  كرت  ار  نامسآ  اهربا 

ِْمقَا َّمُهّللَا و   » میداد رس  هبدن  ام  دندیراب و  اه  هداج  رب  رون  ناراب  دندزن و  مه  رب  هژم  راهب ، حبـص  ات  تندمآ  ِقوش  هب  هک  اه  هراتـس  هچ 
« َّقَحلا ِِهب 

! هَِبقاّثلا ِبُهُّشلا  َْنباَی 

! میوگن اهورس  هدیمخ  تماق  زا  راذگب 

! مرواین نابز  رب  اه  لگ  ِیگدرمژپ  زا  یفرح  راذگب 

! منک توکس  دنداتفا ، نیمز  رب  نامسآ  يدنلب  زا  شناگراتس  هک  بش  نیا  یهایس  رطاخ  هب  راذگب 

.تساوخ یمن  ام  ياه  لد  ار  وت  یب  راهب 

.دوب هتسشن  راظتنا  هب  ار  وت  ياه  مدق  يزبس  اهنت  ام  دوجو  تشد  هک  یناد  یم  دوخ  وت 

.دنربب دای  زا  ار  ناشزیگنا  لد  میمش  ناماه  لگ  وت  یب  هک  هاوخن 

«. َيالوَم ای  کیفراحا  یتَم  یِلا  : » وگب ام  اب  اهنت 

هداز هجاوخ  ءامسا  / عولط راظتنا 

هداز هجاوخ  ءامسا 

؛ مناد یم  ییآ ، یم 
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؛ تندیسر هار  هب  مشچ  ياه  یسلطا  نیرت  هدروخ  كرپاش  تمس  زا 

.تسا هتسشن  شیور  هب  ار  وت  روضح  هماگنه  هک  یقافّتا  ياهتنا  زا 

؛ مناد یم  ییآ ، یم 

؛ دنا هتسشن  مهرم  ياّنمت  هب  اه  لاس  هک  ییاه  مخز  هدروخ  کمن  یناریح  رد 

؛ دنا هداد  نیمز  هب  ار  شا  هدنرپ  زا  ُرپ  رارکت  هدعو  اه ، میوقت  هک  یلصف  هنییآ  زا  رپ  تُهب  رد 

؛ مناد یم  ییآ ، یم 

؛ تسا هدیود  وت  ياه  مشچ  باتفآ  ساکعنا  تسا ، یگناورپ  هچ  ره  نایرش  دامجنا  رد  هک 

.تسا هدش  راچد  وت  ریزگان  مان  هب  ینتسشن ، هار  هب  ره  ِنایاپ  ناهنپ  ياه  تراشا  هک 

؛ مناد یم  ییآ ، یم 

هدماین ياهزور  نیمه 

.تسا هتسشن  وت  ياه  ماگ  عولط  راظتنا  قه  قه  هب  نیمز ، ياه  هناش  ییابیکش  هک 

داژن يدهم  دیما  / اّنمت

داژن يدهم  دیما 

نادرگرب هار  هب  ار  اه  هلفاق  ایب و 

نادرگرب هاگن  نازیزع  ياه  مشچ  هب 

ایب هنحص  يور  تسد ، رد  هزجعم  ياصع 

نادرگرب هالک  رد  ار  هدبعش  رام  و 

ار ناریح  نابساپ  یب  هّلگ  ایب و 

نادرگرب هاگراتشک  هناتسآ  زا 

دش فعاضم  بش  داتفا ، قمر  زا  هراتس 
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نادرگرب هام  هب  ار  امنهار  غارچ 

ار ناسنا  رورغ  راطق  هراشا  کی  هب 

.نادرگرب هاگتسیا  نیمه  ياهتنا  زا 

ما هدش  مگ  هزات  نایادخ  ماحدزا  رد 

.نادرگرب هلا  ِفرط ال  نآ  هب  ارم 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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